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Abstract 

The Sami has lived of reindeer husbandry for more than a thousand years, but the reindeer has 

also been an important prey for predators as wolverines, bears, lynx’ and wolfs. For the reindeer 

and their own survival, the Sami therefor have developed a unique knowledge regarding 

predators they must avoid, of which the wolf is the worst of them all. This thesis attempts to 

point out in which ways the wolf has effected the reindeer husbandry in Sweden, and how the 

problems has been presented through three periods during the last hundred years, in one of the 

Sami’s own media channels, the magazine called Samefolket. The thesis also attempts to clarify the 

implemented and proposed solutions, and the changing of them, and even to find out how the 

reindeer herder’s, and people in general, have looked at the occurrence of wolves, now and then. 

The Swedish wolf population has increased considerably during the last hundred years, but the 

occurrence of wolves has been a significant problem for the reindeer husbandry during all the 

treated periods. The wolves chases, sores, aches and kills all kinds of reindeers, and spreads the 

reindeer herds, and scares them and makes them difficult to work with. In addition, this create 

great frustration, stress and a lot of extra work for those who work with the reindeers. Several 

measures to solve the problem has been proposed, and with different results. In previous years, 

hunting with different methods was common, and good hunting performances was prized. From 

1966, killing wolves is illegal. The development of good compensation systems is therefore one 

of the tried solutions of the problems after that. In recent years, it has also been decided that the 

wolf population should not exceed a particular number of individuals in the reindeer pastry areas.  
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1. Innledning 

“Den, som på ort och ställe, sett vargarnas förödande framfart, kan icke annat än genomträngas av 

den största iver att med alla medel söka bot mot det onda”1 

For mer enn tusen år siden, i et område hvor begrensede næringsmuligheter ellers fantes, 

begynte samer å livnære seg av å temme rein. De var derimot ikke alene om interessen for reinen, 

for også for de fire store rovdyrene jerv, gaupe bjørn og ulv, var rein et byttedyr viktigere enn noe 

annet. Med tiden utviklet samene dermed, for reinens og sin egen overlevelses skyld, en unik 

kunnskap vedrørende de rovdyr som måtte unngås. Hvordan man beskyttet sine dyr fra 

rovdyrsangrep, hvordan man jaktet på de store rovdyrene, og i hvilke terreng reinen var ekstra 

utsatt for rovdyrsangrep, er eksempler på kunnskapsområder de reindriftsutøvende samene med 

tiden samlet på seg i denne sammenheng. Deres forhold til rovdyrene har dermed blitt beskrevet 

som en kamp mot et av naturens elementer, og en balanse mellom rovdyr og et anstendig liv med 

reindrift som grunnlag for overlevelse, har blitt forsøkt oppnådd. Reinen måtte, og må fremdeles, 

beskyttes mot rovdyrene, både fordi de er en stor konkurrent om føden, og fordi man ønsker å 

skape så gode forutsetninger som mulig for reinen og dens overlevelse.2 

Av alle rovdyr har ulven blitt beskrevet som den vanskeligste og mest fryktede blant 

reindriftsutøverne. Utover å rive i hjel og skade reiner hardt, skaper ulven også splittelse, uro og 

stor skadegjørelse blant dyra, noe som igjen, på flere måter, oppfattes som fryktelig anstrengende 

for de som har rein som sitt levebrød, og forsøker å skape best mulige forhold for denne. Å 

bedrive reindrift i et område hvor ulver har etablert seg, er dermed også å betrakte som en 

umulighet.3 

1.1 Målsetning 

I denne oppgaven ønsker jeg, ut fra de problemstillinger jeg har satt, å undersøke mest mulig om 

hvordan forekomsten av ulv har påvirket den svenske reindriftsnæringen, og hvordan dette har 

blitt presentert gjennom en av samene- og reindriftsutøvernes egen mediekanal, tidsskriftet 

Samefolket (tidligere Samefolkets egen tidning). Formålet med oppgaven vil også være å undersøke 

hvilke tiltak til løsninger på problematikken vedrørende forekomsten av ulv i reinbeiteområdet 

som har blitt utført, eller foreslått utført, under tre behandlede perioder innenfor den siste 

hundreårsperioden, og hvordan resultatet av tiltakene har framstått. Avslutningsvis ønsker jeg å 

                                                 
1 Samefolkets egen tidning nr 4, 1919, s. 24 
2 Olof J Sikku og Eivind Torp, Vargen är värst, 2008, s. 5, 8, 26, 37, Naturvårdsverket, Renar och Rovdjur, 1990, s. 3, 
Olov J Sikku, i Red. Ingvar Svanberg og Håkan Tunon, Samisk Etnobiologi–Människor, djur och växter i norr, 2000, 
s. 204, Phebe Fjellström, Samernas samhälle–I tradition och nutid, 1985, s. 207 
3 Sikku, i Red. Svanberg og Tunon, 2000, s. 204, Sikku og Torp, 2008, s. 8, 26, 37, Fjellström, 1985, s. 207 
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finne fram til hvordan synet på ulvens forekomst har artet seg, og endret seg, både hos reineiere 

og andre, i løpet av de siste hundre årene.  

1.2 Problemstillinger 

Mot bakgrunn av tekster i tidsskriftet Samefolket (tidligere Samefolkets egen tidning) under de tre 

tiårsperiodene 1918-1927, 1958-1967 og 2008-2017, kommer jeg til å fokusere på følgende 

problemstillinger:  

 Hvordan oppfattes forekomsten av ulv i reinbeiteområdet? 

 Hvilke skader og negative konsekvenser oppgis ulven å påføre reinnæringen, og hvordan 

argumenteres det for at ulvebestanden skal holdes nede i reinbeiteområdet? 

 Hvordan diskuteres problemer vedrørende forekomsten av ulv i reinbeiteområdet, og 

hvilke tiltak for å løse problematikken foreslås og gjennomføres? 

1.3 Metode og material 

Undersøkelsen vil være basert på en kvalitativ analyse av de tekster som benyttes som 

kildemateriale, og som kilde kommer, som nevnt, tekster fra tidsskriftet Samefolket, hvor rovdyrs- 

og ulveproblematikken har blitt belyst ut fra reindriftsutøveres synspunkt, til å benyttes. Dette for 

å skape en forståelse for hvordan ulvens tilstedeværelse i reindriftsområdet, og oppståtte 

forandringer vedrørende dette og de tiltak som er blitt gjennomført, har påvirket 

reindriftsnæringen, slik reindriftsnæringens utøvere selv har oppfattet det. Ved benyttelsen av 

tidsskriftet gis dessuten et bilde av hvordan samfunnet så ut ved tiden for publiseringen, og 

dermed også hvordan problematikken vedrørende ulv i reinbeiteområdet ble oppfattet for de 

utsatte under den tid artiklene ble skrevet og publisert. 

Tidsskriftet Samefolket er et trykt materiale, og en samisk kultur- og samfunnstidsskrift. Den 

ble, som et resultat av det tidlige 1900-tallets politiske mobilisering blant samene, for første gang 

utgitt med et prøvenummer i 1918, da under navnet Samefolkets egen tidning.  De kommende årene 

utkom tidsskriftet fire ganger pr. år, men fra og med 1958 ble det et månedsmagasin, noe det 

også er i dag. Tidsskriftet ble svært betydningsfull for den samiske organisasjonsrørelsen, og en 

viktig arena for diskusjoner av samepolitiske og samekulturelle spørsmål, hvor samene selv var de 

deltagende. Den ble også viktig for nedtegnelsen av den samiske historien, da samene lenge var et 

skriftløst folk. I 1961 ble Samefolkets egen tidning døpt om til Samefolket, noe den fremdeles heter.4 

Under arbeidet med denne oppgaven kommer jeg heretter, av enkelhets skyld, kontinuerlig til å 

benytte meg av tittelen Samefolket, ved benevnelsen av tidsskriftet. 

                                                 
4 Samefolkets historia, https://samefolket.se/samefolket-historia/ (hentet 2018-02-21) 
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Det behandlede materialet består av tekster av ulik karakter, som har blitt publisert under de 

perioder oppgaven omhandler. F.eks. er både artikler, notiser og debattinnlegg blant det 

behandlede materialet. Ved behandlingen av de to første periodene, har jeg, til hjelp ved 

gjennomførelsen, benyttet meg av Index till Samefolkets egen tidning–Samefolket 1918-1973, hvor 

Samefolkets tekster finnes oppdelt etter tema. For behandlingen av den siste perioden, som ikke 

omfattes av nevnte indeks, har jeg gått igjennom nummer for nummer, og på den måten søkt 

tekster som omhandler nevnte tema. 

1.4 Kildekritikk og problemer ved gjennomførelsen av oppgaven 

Samefolket gir, som nevnt, et bilde av hvordan ulveproblematikken betraktes fra reineieres 

synspunkt, framfor det øvrige samfunnets syn for øvrig, noe som kanskje gir en noe annen 

vinkling på problemene enn det vanlige. En sammenligning av flere ulike og, av hverandre, 

uavhengige kilder kan eventuelt ha vært å foredra, for å skape et mer helhetlig bilde av 

situasjonen, men få eldre kilder finnes, som beskriver samenes situasjon fra samtiden, ut fra deres 

eget ståsted. Utover dette har Samefolket gjennom tiden vært sterkt preget av tidsskriftets ulike 

redaktører og deres meninger, noe som uansett viser til flere, av hverandre uavhengige, tanker 

rundt problematikken. Å benytte seg av Samefolket som eneste kilde bør derfor anses som 

tilstrekkelig. 

Et problem som har dukket opp ved gjennomførelsen av undersøkelsen er at enkelte tekster, 

spesielt fra senere årganger, er skrevet på nord- eller sørsamisk, noe som ikke beherskes av 

forfatteren. Av den grunn er bare de artikler som er skrevet på svensk behandlet i denne 

undersøkelsen.  

1.5 Avgrensninger 

Da alle de fire rovdyrstammene jerv, gaupe, bjørn og ulv utgjør en voldsom trussel mot reinen og 

reinens livsvilkår, hadde det vært ønskelig å behandle dem alle i denne undersøkelsen. Dette 

skulle derimot bli for omfattende for en C-uppsats, og studien avgrenses derfor til å omhandle 

ulven, som da også er den aller vanskeligste av rovdyrene i reindriftssammenheng. En hel mengde 

av Samefolkets tekster beskriver rovdyrproblematikken mer generelt, og alle tekster som, på en 

eller annen måte, omhandler temaet ulv er blitt benyttet, mens de tekster som ikke tydelig og 

direkte kan kobles til ulv, men rovdyr mer generelt, er blitt utelatt i undersøkelsen.  

Studien begrenser seg geografisk til å omfatte det svenske reinbeiteområdet. Dette området 

inkluderer de steder i Sverige, hvor reindrift bedrives, og oppgis ha blitt bedrevet.  

Kronologisk avgrenser studien seg til å omfatte tre tiårsperioder innenfor hundreårsperioden 

1918-2017. Flere, for studien, relevante og viktige hendelser verdt å få med, har inntruffet i løpet 
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av de hundre år som har gått siden det første nummeret av Samefolket ble publisert, og nedslagene 

er derfor satt til å omfatte årene 1918-1927, 1958-1967 og 2008-2017. 1918 er et år som, på flere 

måter, markerer et merkeår samiske spørsmål tatt i betraktning. F.eks. inntraff dette året det 

første samiske landsmøtet i Sverige, og også grunnleggelsen av Samefolket. 1918 blir med det et 

naturlig utgangspunkt for studiens innledende fase. Hundre år fra da, vil utover dette utgjøre dags 

dato, og dermed vise til hvordan situasjonen har endret seg, og ser ut i dag. Det er dessuten 

nødvendig for studiens helhet å få med bakgrunnen til de hendelser som beskrives, noe som 

forhåpentligvis vil bli gjort ved at hendelser så langt bak i tid tas med. Gjennom å fokusere på 

den eldste og den yngste delen av nevnte hundreårsperiode, vil vi få et godt innblikk i de 

endringer som har funnet sted. Den mellomste perioden er satt fordi den omfatter tiden for 

fredlysingen av ulv i Sverige, noe som har vært svært avgjørende for utviklingen av 

problematikken vedrørende forekomsten av ulv i det svenske reinbeiteområdet. 
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2. Tidligere forskning 

Flere kilder beskriver bl.a. reindriftssamenes negative forhold til ulven, de grunnleggende 

årsakene til det, hvordan jakt på ulv artet seg og hvordan behandlingen av ulven forefalt etter at 

den hadde blitt tatt. Flere kilder beskriver også hvordan utviklingen av ulvens forekomst i det 

svenske reinbeiteområdet har artet seg gjennom tidene, og de konsekvenser dette har hatt for 

reinnæringen.  

Johan Turi (1854-1936) var norsk/svensk reineier, og regnes som den første samiske 

forfatteren. Hans første bok, Muitalus samiid birra, utkom ved begynnelsen av 1900-tallet, og 

omhandler datidens reindriftsamers liv. Denne boken ble oversatt til svensk i 1917, under navnet 

En bog om lappernes liv. Mye av den senere forskningen vedrørende samer og reindriftsutøvere 

oppgir Turis bok som kilde, noe som også er tilfelle her. Om ulven skriver Turi bl.a. at: “Vargen 

har djävulen gjort–Gud blåste liv genom näsborrarna–och fördenskull vill vargen bara göra ont 

liksom djävulen[…]”5 Under et eget avsnitt i boken, som beskriver ulvens ufred, skriver han også 

bl.a. at det er veldig vanskelig for samene når det finnes ulv. På en natt kan den jage og drepe så 

mange reiner den klarer, opptil hele flokker. Først tar han da kalvene og deretter hundyra, som 

blir et lett bytte der de står og venter på sine kalver. Turi hevder også at reinene kan kjenne lukten 

av ulv, og bli så skremt at de springer så raskt de kan til alle kanter, så fort ulven kommer jagende 

i nærheten. Alle ulver er derimot ikke like rovdyrslystne, anser han. Noen tar bare det de behøver 

for å spise seg riktig mett, mens andre tar så mange de klarer. Mens noen ulver tar det de kommer 

over, er enkelte også mer interesserte i spesielle individer, som flyttreiner. Når det ikke finnes ulv, 

kan samene puste ut, og flytte med reinene i fred og ro dit simlene kalver. Turi gir dessuten en 

inngående beskrivelse av ulike metoder benyttet ved jakt på ulv, og rovdyr for øvrig. Bl.a. 

forklarer han hvordan man, ved hjelp av ski, når igjen ulven, og deretter slår den med skistaven 

på steder som hodet, nakken, under øret, over halebeinet, eller på snuten, hvor den er spesielt 

ømtålig. Deretter stikker man kniven i den. Man kan også benytte seg av saks og gift for å få bukt 

med det problemet ulven utgjør.6 

Under årene 1980-1986 gjennomførte Naturvårdsverket, i samarbeid med 

Lantbruksuniversitetet och statens veterinärmedicinska anstalt, en undersøkelse som skulle 

kartlegge sammenhengen mellom de store rovdyrene og tamreinene. Undersøkelsen, som ble 

gjennomført i samebyene Jåkkåkaska i Norrbotten, og Umbyn i Västerbotten, omhandler bl.a. 

antall rovdyrsdrepte reiner fordelt på kjønn og alder, samt tid på året for rovdyrsattakkene. 

Resultatet redegjøres i boken Renar och rovdjur, fra 1990. I boken blir det også bl.a. oppgitt at det i 

slutten av 1700-tallet fantes ulv over hele Sverige, men at utryddingen gikk raskt i de sørlige 

delene av landet under tiden som fulgte. På 1860-tallet inntraff avlivelsen av de siste ulvene i 

                                                 
5 Johan Turi, En bok om samernas liv. Muittalus samid birra, 1987, s. 99 
6 Turi, 1987, s. 51-52, 83-87, Sikku og Torp, 2008, s. 30 
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Götaland og store deler av Svealand. Utryddelsen fortsatte, og før 1966, da ulven ble fredlyst, 

forekom bare enkelte dyr i Norrbottens reindriftsområde. I 1978 kom rapporter om en ny 

foryngelse i det nordlige Sverige, men allerede i 1981 var ulvestammen igjen helt utryddet. 

Deretter var, med unntak av f.eks. Långåvargen og andre bedømte utvandrede ulver fra 

Värmland, bare tilfeldige forekomster av ulv kjent i det beskrevne reindriftsområdet.7 

I boken Samernas samhälle – I tradition och nutid, fra 1985, forklarer Phebe Fjellström hvordan 

ulvejakten blant samer til alle tider har vært forbundet med et skjult hat mot ulven, som 

forårsaket stor skadegjørelse blant reinene. Han beskriver også at ulven tradisjonelt ble tatt 

gjennom jakt med ski og spyd, men også med hjelp av fangstredskap som sakser. Senere, etter at 

skytevåpen ble vanlig, ble dette i første omgang benyttet ved jakten.8 

Yngve Ryds bok Ren och varg – Samer berättar, fra 2007, omhandler reineieres egne historier 

rundt temaet reiner og ulv. Her beskrives bl.a. hvordan man forsøkte å forhindre at reiner ble tatt 

av ulv, hvordan man gjennomførte jakt på ulv og når på året ulv gjorde minst, respektivt mest, 

skade. Berettelsene er stort sett selvopplevde av de som er intervjuet, og oppviser stor kunnskap 

fra mennesker som har levd i ett med naturen under lang tid. I boken opplyses det om at en ulv 

lett kan spre en stor reinflokk, og dermed forårsake stor redsel for reinene, samt mye fortvilelse 

og ekstraarbeid for reineierne. Dette beskrives for øvrig som typisk for ulven, da andre rovdyr 

ikke sprer reinflokken like lett. Det forklares også at ulv oftest jager alene, men dersom de jager i 

flokk, jakter de aldri på en og samme rein, men dreper hver sin. En del ulver dreper også så 

mange reiner de kan, og lar dem ofte ligge urørt etterpå. Mellom ti og tjue drepte rein pr. natt, er 

ikke uvanlig forekommende etter at en ulv har vært på farten.9 

Olov J Sikku og Eivind Torp skriver i Vargen är värst – Traditionell samisk kunskap om rovdjur, fra 

2008, om de senere årenes dramatiske økning av rovdyrstammene, og behovet for den 

tradisjonelle samiske kunnskapen om dyr og natur, som også har økt, i og med dette. De skriver 

videre om hvordan det, fram til midten av 1960-tallet ble utbetalt skuddpremier for felling av ulv. 

F.eks. nevnes bjørne- og ulvejegeren Nikolaus Nilsson, født 1856 og kjent for å ha skutt nesten 

100 ulver, og som ble belønnet med en skuddpremie, som han for øvrig benyttet til å kjøpe seg ei 

fele, da han, ved ett tilfelle, skjøt 5 ulver.10 Hendelsen rundt den ulv, som i 1965 ble tatt av dage 

av en reineier, etter at den, under lengre tid hadde herjet blant reinflokker i Härjedalen, blir også 

omskrevet. Skytten mottok da 450 kroner i skuddpremie fra staten. Det nevnes at dette også var 

den siste legale jakten på ulv i Sverige, før ulven ble fredlyst året etter, i 1966.11  

                                                 
7 Naturvårdsverket, 1990, s. 9, 47-48 
8 Fjellström, 1985, s. 207 
9 Yngve Ryd, Ren och varg – Samer berättar, 2007, s. 31-32 
10 Sikku og Torp, 2008, s. 62 
11 Sikku og Torp, 2008, s. 10-12 
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3. Materialpresentasjon 

3.1 Innledning 

Her følger en presentasjon av undersøkelsen. Da jeg i en senere del av oppgaven ønsker å skape 

et bilde av hvordan utviklingen vedrørende ulveproblematikken i det svenske reinbeiteområdet 

har utviklet seg de siste hundre årene, gjennom å sammenligne de opplysninger som gis i 

tidsskriftet Samefolket i de tre behandlede tiårsperiodene, vil jeg her gå nærmere inn på hver enkelt 

periode. Det behandlede materialet presenteres kronologisk, hvorav den eldste behandlede 

perioden presenteres først, og etterfølges av de to neste. 

3.2 1918-1927: Utryddelseskrig og ønske om obligatorisk ulvejakt 

De første opplysningene om ulvens herjinger i Sveriges reinbeiteområder gis, i Samefolket, allerede 

i 1919, da det, i en større artikkel, med overskriften “Kriget mot vargarna”, nevnes en 

urovekkende forekomst av ulv, til tross for iherdig bekjempelse. Det oppgis at årsaken skal være 

at ulvene forplanter seg svært raskt, og opplysninger gis om at det, ved flere områder, finnes 

flokker med ulver med opptil 16 dyr.12 Under periodens begynnelse informeres også om at ulvens 

altfor hyppige tilstedeværelse og framfart, blant andre rovdyr, utgjør det største, og et gjengående, 

problem for reindriften flere steder. I noe senere tekster beskrives dessuten årene 1918-1919 som 

svært problematisk rovdyrsrike i fjellområder. Det nevnes samtidig at en mer metodisk utrydding 

av rovdyrene bør ha gitt gode resultater, da problemene med ulvens herjinger, under påfølgende 

år, uteble for en tid. Ulver fantes her og der, men utgjorde ingen større trussel mot reinnæringen. 

I 1924 klages det derimot igjen på økt forekomst av ulv fra alle kanter, noe som oppgis å fortsette 

under de kommende årene. Bl.a. beskrives at til og med reinflokker midt i landet, i områder hvor 

ulv er svært uvanlig, utsettes for ulvens skadegjørelse. Mot slutten av den behandlede perioden 

opplyses også om at ulver har herjet i urovekkende grad, drept og påført stor skadegjørelse blant 

reinflokker på alle måter.13  

Fra den omhandlede perioden beskrives flere eksempler på den store skadegjørelse ulven har 

påført reinnæringen. Den ulv som, på en natt, tok i hjel fire fullvoksne okser tett ved hverandre, 

er et eksempel som nevnes innledningsvis, mens den ulveflokk på 7 ulver, som har revet og drept 

reiner for flere familier, er et annet. Ulvens skadegjørelse oppgis å fortsette og skape problemer 

for reindriften, og i midten av perioden nevnes det bl.a. at 8 ulver har skapt stor ødeleggelse i en 

reinflokk ved et sted, og at en flokk på 12-13 ulver har drept omkring 100 reiner ved et annet.14 

                                                 
12 SET nr. 4, 1919, s. 23-24 
13 SET nr. 1, 1924, s. 6, nr. 1, 1925, s. 4-5, nr. 2, 1926, s. 10, nr. 1, 1927, s. 4 
14 SET nr. 4, 1919, s. 24, nr. 1, 1921, s. 14, nr. 1, 1924, s. 6, nr. 4, 1924, s. 28 
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De ulver som tidligere nevnt, vandret etter reinflokkene helt ned til områder midt i landet, 

opplyses også å ha revet reiner og gjort stor skade for reineierne. I tillegg til å ha drept og slaktet 

flere reiner, oppgis det at de har spredd minst tre reinflokker til alle kanter, og dermed satt 

reineiere i stor forskrekkelse, samt påført dem ekstremt hardt ekstraarbeid med å samle sammen 

reinflokkene på nytt. En ulv skal også ha gjort stor skade i en reinflokk, da den, i løpet av flere 

timer en natt, jaget den samlede reinflokken hit og dit på fjellet. Til tross for at de fleste reiner, 

takket være lite snø, kom seg bort fra denne ulven, nevnes 3 tamme okser og 3 mindre reiner å ha 

blitt drept, noe som oppgis å ha utgjort et stort og merkbart tap for eieren.15   

De tap forårsaket av rovdyrene beskrives for øvrig som så enorme, at reineiere direkte blir 

ruinerte av ulvens forekomst og framfart, men at det også indirekte skaper ubehag og store 

belastninger for de som livnærer seg av næringen. Det å stå på høyfjellet ved reinflokken dag og 

natt, og i ur og skur, høsten igjennom, på grunn av ulvens tilstedeværelse, oppgis å være en 

voldsomt trøstesløs og uverdig tilværelse. Dessuten er det umulig å belyse med tall, det antall 

reiner som faller offer for rovdyrene, informeres det om. Dette fordi reinene tidvis beiter spredt 

over store områder, og mange rovdyrsutsatte reiner vil dermed forbli upåtruffet. Videre medfører 

ulveproblematikken at de berørte samebyer påføres ekstra utgifter i forbindelse med bl.a. 

ulvejakt.16  

Når det gjelder løsninger på problemene ulven forårsaker reindriften under den behandlede 

perioden, opplyses det om en metode hvor giften stryknin legges i døde reinkropper. Dette 

brukes deretter som lokkebeite for ulven, og skal virke slik at ulvene dør når de fortærer det 

forgiftede kjøttet. Hver jeger oppgis å få tildelt 100 gram stryknin, men da giftet anses å være for 

svakt, og få ulver dør av fortæringen av de forgiftede reinkroppene, blir det, allerede 

innledningsvis i perioden, søkt om at 600 gram stryknin pr. jeger skal få gis ut. Denne søknaden 

gis det derimot avslag på. Utover dette nevnes i tillegg ulvejakt på ski som en effektiv metode for 

å kvitte seg med ulveproblemet, mens skyting av ulv også benyttes av både reineiere og bofaste. 

Ved enkelte steder har samebyer dessuten bekostet jegere, som, med hjelp av forgiftede 

lokkebeiter og jakt på ski, har forsøkt å utrydde ulven, mens man andre steder har engasjert unge 

samegutter i å legge ut forgiftede lokkebeiter. Det nevnes videre at ulvejakt for øvrig betraktes 

som en svært vanskelig jobb. F.eks. kan snøstormer herje hardt på fjellet under vintertid, og være 

til hinder for jakten, og har man i tillegg reiner å ta hånd om, finnes ofte liten tid til gode for å 

bedrive ulvejakt. I og med det anses dessuten at alle ulvejegere bør belønnes med økonomiske 

midler for sine bragder, og det foreslås derfor en innføring av økt skuddpremie på ulv.17 

Et problem som ofte belyses i artiklene fra denne perioden er at, mens man ved mange steder 

legger ned store ressurser på å bekjempe ulveplagen, blir ingenting gjort ved andre steder. Det 

                                                 
15 SET nr. 1, 1925, s. 4-5, nr. 4, 1925, s. 32 
16 SET nr. 2, 1925, s. 13-14 
17 SET nr. 3, 1919, s. 4, 17, nr. 4, 1919, s. 23-24, nr. 1, 1924, s. 6, nr 1, 1927, s. 4, nr. 2, 1927, s. 11 
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understrekes her at det er av svært stor betydning at man går inn for å bekjempe “det onde” 

overalt, da man bare på den måten kan få gjennomført en effektiv utryddelse av rovdyrene. For at 

nevnte problemer skal løses opp i, og gode resultater i denne forbindelse skal oppnås, foreslås 

opprettelser av lover som henviser til autoritære bestemmelser vedrørende obligatorisk og 

organisert ulvejakt. Reineiere i alle områder som plages av ulv, bør årlig utse jegere som 

utelukkende bedriver jakt på nevnte rovdyr. Da den lave forekomsten av jakt enkelte steder bl.a. 

oppgis å komme seg av utilstrekkelig med økonomiske midler i samebyene, bristende innsikt og 

manglede evne til å gjennomføre en organisert utryddelseskrig mot ulvebestanden, foreslås det 

samtidig at nødvendige midler bør kunne tas fra s. k. lappfonder.18   

Mot slutten av perioden poengteres det derimot at nevnte forslag, så langt ikke er blitt 

gjennomført, og at de ulver som er blitt tatt, er resultatet av mer eller mindre tilfeldige hendelser. 

Problemene med ulv betraktes dessuten som så store, at handling bør skje snarest, og det legges 

fram et ønske om at det tas fram mer vitenskapelig rasjonelle metoder for ulvejakt, som kan 

benyttes i framtiden. Benyttelsen av lokkebeiter betraktes fremdeles som den mest 

gjennomførbare, men da giften anses for svak, oppfattes også denne metoden som 

utilfredsstillende. Utover dette er også økonomiske spørsmål fremdeles av betydning. Statlige 

bidrag for kostnader av gift blir utbetalt, men utover det, gis ingen ytterligere økonomisk hjelp 

utenfra. Her foreslås at samebyer, gjennom statsmakters forskrifter, skal ta ut en viss avgift pr. 

rein, som settes inn i et fond, som utelukkende skal benyttes for å tilgodese nevnte interesse.19 

Et eksempel på en svært vellykket ulvejakt gis i 1927, da det beskrives at en ulvejeger lyktes i å 

ta 6 ulveunger av dage, og med det ble belønnet med 300 kroner, 50 kroner pr. ulveunge, i premie 

av staten. Resultatet oppgis for øvrig å ha kostet en hel del, og det påpekes at det er viktig at 

ulvejegerne, utover statens skuddpremier, også blir belønnet med mindre eller større premie fra 

samebyenes tilgjengelige midler.20 Samme år opplyses det for øvrig også om at myndighetenes 

bidrag til innkjøp av stryknin for avliving av ulv, til tross for länsstyrelse og lappefogdes 

argumenteringer imot, blir inndratt i Jämtland. Motivet skal være at ulven ikke blir drept av de 

forgiftede lokkebeitene. Reineierne anser at bestemmelsene er svært beklagelige, da utsiktene for 

å minske ulveantallet kommer til å reduseres etter dette, og at ulvestammen, etter år av 

utryddelseskrig, nå får en mulighet til å øke, og utgjøre en stor trussel mot reinnæringen 

framover.21 

                                                 
18 SET nr. 1, 1920, s. 5, nr. 1, 1921, s. 11, nr. 1, 1924, s. 6, nr. 1, 1925, s. 4-5 
19 SET nr. 1, 1925, s. 4-5, nr. 2, 1925, s. 13-14 
20 SET nr 2., 1927, s. 11 
21 SET nr. 2, 1927, s. 32 
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3.3 1958-1967: To ulike interesser og fredlysning av ulv 

I begynnelsen av perioden pekes det ut ulike områder i landet hvor ulveplagen er spesielt stor, og 

i de aktuelle områdene regnes ulveflokkene som reineiernes største bekymring for tilfellet. Når 

det gjelder ulvejakt oppgis det at det tilhører uvanlighetene, men et eksempel gis på to reineiere 

som, ved ett tilfelle, har klart å drepe fire ulveunger under samling av rein.22 Det gis etter hvert 

også opplysninger om at ulv dukker opp i områder hvor det ikke har vært synlig på lenge, gjerne i 

større flokker, og reineiere ønsker sterkt en redusering av rovdyrstammen.23 

De største problemene med rovdyr anses Norrbotten og Jämtland ha, hvor de mest 

livskraftige stammene finnes, men også i Lappland oppgis ulveplagen å ha økt under de siste 

årene. En ekspedisjon, som har som mål å finne sannheten om rovdyrenes levemåte i Norrbotten 

og Jämtland innledes, og etter et par års tid, påstås den derimot å vise til at ulv er veldig sjeldent 

forekommende i undersøkelsesområdet. Den totale ulvestammen i Sverige, som hovedsakelig 

befinner seg i Norrbottens län, beregnes å være på omkring 30 individer.24 

Under kommende år oppgis ulv å dukke opp i ytterligere områder hvor det ikke har 

forekommet på lenge. Bl.a. har ulver herjet stygt i et område hvor man ikke har sett ulv på 30-40 

år. Dette tolkes som at det nå er så mye ulv, at den sprer seg til områder hvor den tidligere har 

vært forvunnet, og det gjennom å følge etter reinflokkene. Mot slutten av den behandlede 

perioden, uttrykker Samefolket at det er på tide med katastrofebeskyttelse for reindriftens utøvere, 

da forekomsten av ulv antydes å være uakseptabelt høy i reinbeiteområdet.25 

Fra Svenska Samernas Riksförbunds landsmøte i 1965, beskrives presentasjonen av nevnte 

rovdyrsundersøkelse som et av punktene. Som tidligere påpekt, hevder denne at ulv bare 

forekommer i små stammer i de områder undersøkelsen har funnet sted, at landets ulvebestand 

nå ligger på 12-20 dyr, og at arten dermed er truet. Dette synes derimot ikke å stemme med 

opplysninger gitt fra Rendriftsväsendet i Norrlands län om at omkring 40% av 6000 

rovdyrsdrepte reiner der skal ha blitt tatt av ulv. De nevnte sifrene er av slik størrelse at 

beskatningen ikke kan ha oppstått av bare et fåtall ulver, anses det. Året etter beregnes 

ulvestammen å ligge på omkring ti enslige dyr, med liten mulighet til reproduksjon. Reineiere 

anser derimot at mye tyder på at ulvestammens størrelse er svært uviss, da flere observasjoner av 

ulv er blitt gjort, uten at opplysningene er blitt tatt på alvor.26 

Eksemplene som gis på ulvens store skadegjørelse på reinflokker, er mange i periodens 

utgivelser. F.eks. beskrives at et 100-tall ulvedrepte reiner har blitt påtruffet på et lite område, 

                                                 
22 SET nr. 4, 1958, s. 27, nr. 8, 1958, s. 52, nr. 11, 1958, s. 70-72 
23 SET nr. 2, 1959, s. 14, nr. 3, 1959, s. 18, nr. 12, 1959, s. 90-91 
24 SET nr. 9, 1959, s. 63, nr. 6-7, 1960, s. 109, nr. 10-11, s. 171, nr. 12, 1960, s. 190, Samefolket, nr. 2-3, 1961, s. 29-
30, Samefolket, nr 11-12, 1962, s. 178 
25 Samefolket, nr. 1, 1963, s. 5, nr. 3-4, 1963, s. 51, nr. 11-12, 1963, s. 195, nr. 1, 1964, s. 19, nr. 10-12, 1964, s. 175, 
nr. 3-5, 1965, s. 38 
26 Samefolket, nr. 3-5, 1965, s. 38, 42, 70, nr. 12, 1965, s. 195, nr. 2, 1966, s. 68, nr. 3-4, 1966, s. 75-77, 95-96, nr. 6-7, 
1966, s. 143-145, 149-150 
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men at man frykter at skadeomfatningen er større enn det man har sett. Ved andre steder i landet 

oppgis bl.a. at en ulv har tatt mer enn 10 reiner, at reinraider har blitt forstyrret av ulver, og at en 

flokk på 7 ulver har påført stor skadegjørelse på en reinflokk, da et tyvetalls kalver er funnet 

drept. Mistanke finnes derimot om at antallet drepte dyr er langt større. Samtidig har de 7 nevnte 

ulver hindret flyttingen av flokken på omkring 4000 reiner, som oppgis å være vettskremte av de 

konstante anfallene fra ulvene, og dermed svært vanskelige å jobbe med. Om reinflokken ikke 

flyttes risikeres i tillegg, innen snar framtid, en sultekatastrofe blant dem, oppgis det. Ved et 

tilfelle beskrives videre at omkring 70 reiner har blitt tatt av en ulveflokk på tre individer, og ved 

et annet tilfelle oppgis at to ulver har drept 34 reiner på en natt. Ytterligere et eksempel er de 40 

reiner som ble funnet drept av ulv på fjellet, samtidig som det også her og der i skogen fantes 

både drepte reiner og skadebitte dyr som slepte seg fram i markene, med store, betente sår. Disse 

oppgis ha gått en plagsom død i møte dersom reineieren ikke hadde funnet dem, og raskt fått 

avlivet dem. Utover dette nevnes også at en flokk på 11 ulver drepte 40 reiner, og såret 30 andre, 

ved ett tilfelle, og at to ulver, av opprinnelig 18, under en natt rev 43 reiner på et lite fjellområde. 

To døgn senere rev de to ulvene ytterligere 40 reiner på et annet fjell. I tillegg til alt slit og den 

elendighet ulveplagene oppgis har ført med seg, opplyses at skadene de utsatte samebyene har 

blitt påført i form av store summer for leie av jegere og revne reiner, har vært enorme.27 

Det skrives at reineierens verste fiende verken er dårlig vær, kulde eller mangel på mat, men 

den overhengende faren for den største skadegjøreren, ulven. Slik har det alltid vært, og slik 

kommer det også alltid til å være, hevdes det. Dette forklares med ulvens helt naturlige trang til å 

angripe den samlede reinflokken for å tilfredsstille sin blodtørst. Dersom man har sett ulvens 

framfart, kan man ikke annet enn å hate den, påstås det, mens det videre nevnes at ulven heller 

ikke er som andre rovdyr, da den ikke nøyer med mat for dagen, men dreper for 

underholdningens skyld. Noen ganger har den det dessuten så travelt at den ikke har tid til å 

drepe sitt bytte, men lar det ligge igjen for å dø en lang og pinefull død. Som nevnt, oppgis også 

at enkelte reiner bare blir skaderevet. Slike reiner kan risikere å plages i lang tid før reineieren 

finner dem, og får forkortet pinen. Utover å drepe, skade og såre rein, sprer ulven dessuten 

reinflokker i små enheter, som senere blir veldig vanskelig å samle sammen igjen, da reinene blir 

svært skygge og urolige når ulv er i farten. Et eneste rovdyr kan, uten å rive rein, tilintetgjøre 

hundretall investerte dagsverk, gjennom å splitte de samlede reinflokkene, oppgir Samefolket. 

Derigjennom kan mange ukers slitsomt arbeid, ofte gjennomført under forhold som oppgis å 

antakeligvis være hardere enn noen annen svensk yrkesgruppe får stå ut med, spoleres på en 

eneste natt. Deretter blir det veldig vanskelig å samle sammen flokken igjen, selv om ulven ikke 

skulle slå i hjel en enste rein. De reiner som blir igjen på fjellet, går, så lenge det er ulv i farten, en 

forferdelig og meningsløs død i vente, og blir med det også et økonomisk tap for reineieren.  I 

                                                 
27 SET nr. 4., 1958, s. 27-28, nr. 12, 1959, s. 90-91, SET nr. 10-11, 1960, s. 171, Samefolket nr. 2-3, 1961, s. 45, nr. 
11-12, 1962, s. 178, nr. 3-4, 1963, s. 69-70, nr. 5-6, 1963, s. 99 
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tillegg opplyses det om at det, siden gammelt, dessuten er kjent at reiner, til tross for godt beite, 

magrer, da de blir uroet og ikke våger å beite i ro og fred, når ulv er i farten. Når de blir for 

magre, orker de heller ikke å føde kalvene på våren, men dør i stedet av næringsbrist. Videre gjør 

ulven også skade på reinflokkene gjennom å jage dem utover stup.28  

      Et annet argument som gis mot ulvens tilstedeværelse i reinbeiteområdet, er at ulvene er i 

behov av mye mat hvert år, og at det i den sammenheng stort sett er reineiere som må gi 

rovdyrene føden så godt som gratis. Samefolket skriver at, for hver rovdyrdrept rein får reineieren 

en liten erstatning, men denne motsvarer langt fra salgs- og avlsverdien. I de tilfeller ulven river 

en gravid simle, går dessuten to verdifulle dyr tapt. Reineierne gjør dermed store tap, selv om de 

klarer å finne alle de drepte reinene. Å finne igjen de ulvedrepte reinene er derimot ingen 

selvfølge, skrives det. Markene er vidstrakte, og reineierne har som oftest verken den nødvendige 

tiden eller muligheten for å lete nærmere etter drepte dyr. Da upartiske bevis kreves før erstatning 

kan utbetales, går man dessuten ofte helt glipp av erstatningen. Utover tapte kostnader i form av 

avlsverdi og slaktepriser for kjøtt og skinn, som for øvrig gjerne resulterer i økonomisk elendighet 

blant de rovdyrsutsatte reineierne, kommer merarbeid ved ny samling av spredde reinflokker.29  

     Av tiltak for å minske problematikken forbundet med ulv i reinbeiteområdet, kommer, fra 

länsstyrelsen i Norrbottens län, innledningsvis i perioden et forslag om at skuddpremie på ulv bør 

høyes kraftig for å forhindre at de statlige erstatningene for ulvens skadegjørelse skal stige 

betraktelig. Det foreslås videre at helikopter, eller annen luftfarkost, skal brukes som 

transportmiddel og ved søk i forbindelse med ulvejakt i fjelltraktene. Samtidig uttaler Svenska 

Naturskyddsföreningen seg negativt om helikopterjakt i slik sammenheng. De anser at ulven ikke 

får en rettferdig sjanse til å klare seg dersom helikopter brukes. Svenska Samernas Riksförbund 

hevder at da ulvenes tilstedeværelse, som tidligere beskrevet, er ødeleggende for reinnæringen, må 

målet være å oppnå et minskende antall ulv. For å nå dette, må erstatningene for fangst av ulv 

oppgå til länsstyrelsens foreslåtte summer, samt tillatelse gis til å benytte helikopter eller annen 

luftfarkost, som transportmiddel og søk ved jakt på ulv. Samefolket skriver at det burde være helt 

naturlig å benytte egnede og effektive jaktmidler, som helikopter, for å, raskt og smertefritt, 

redusere ulvestammen til minste mulige, og dermed beskytte reinen og reindriftsnæringen. 

Dessuten bør skuddpenger på ulv høyes så kraftig at det virkelig lønner seg å helt egne seg til jakt 

for lengre tid. Man spør seg hvorfor et skadedyr, som ikke er lett å komme til rette med, skal 

passes på med slik omsorg, da det tydelig tilføyer uerstattelige tap for en næring, som allerede er 

henvist til å utnytte de aller mest ufruktbare delene av vårt land. Det framføres et sterkt ønske om 

at reinene skal kunne beite i fred og ro.30 

                                                 
28 SET nr. 1, 1960, s. 4-5, Samefolket, nr. 11-12, 1962, s. 178, nr. 3-4, 1963, s. 69-70, nr. 3-5, 1965, s. 38, 46-47, nr. 
12, 1965, s. 195, nr. 3-4, 1966, s. 85-86 
29 SET nr. 11, 1958, s. 70-72, nr. 1, 1960, s. 4-5, nr. 1, 1960, s. 5-6, nr. 11-12, 1962, s. 178, nr. 3-4, 1966, s. 95-96 
30 SET nr. 4, 1958, s. 27, nr 11, 1958, s. 70-72, nr. 3, 1959, s. 18, nr. 1, 1960, s. 4-5 
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Under januar 1960 blir det bestemt at helikopter får benyttes i enkelte områder ved søk, samt 

transport av jegere, ved jakt etter ulver. Bestemmelsen velkomnes med stor glede av 

reindriftsutøvere og mange med dem, men i visse kretser blir det betraktet som utilfredsstillende. 

Bl.a. anser Naturskyddsföreningen at helikopterjakt er dyreplageri, og Svenska 

Skogvårdsföreningen mener at rovdyrene er et alt for verdifullt innslag i vår fauna for at de skal 

utryddes. Det uttrykkes at, dersom vi ønsker å beholde dem bør helikopterjakt, skuddpremier og 

falsk romantikk om den stakkars villdyrsplagede reinflokken unnvikes. At reinens plager, tap av 

verdifulle dyr og merarbeid i forbindelse med ulvens herjinger beskrives som romantikk, 

oppfattes fra reineieres synspunkt som forferdelig. Ytterligere tiltak nevnes i 1962, da Svenska 

Samernas Riksförbunds bestemmelser om at samebyene skal utbetale skuddpremier for ulv, trer i 

kraft. Dette innebærer at ulvejegere får utbetalt omkring 3000 kr for hver skutt ulv fra 

samebyene, utover de statlige skuddpengene på 300 kr. I enkelte kommuner og samebyer 

utbetales dessuten mer.31 

For å hindre de problemer ulven påfører reindriften, og for at rovdyrsvenner samtidig skal få 

mulighet til å ta seg av rovdyrene, foreslås videre at all ulv flyttes til mer fredelige områder sør og 

midt i landet, fritt for rein. I spesielt innhegnede rovdyrsparker vil dessuten en større del av det 

svenske folket få et utvidet innblikk i rovdyrenes levemåte, samtidig som det kan bli en lønnsom 

næringsgren med økt turiststrøm, anses det. På så måte vil reindriftens folk i tillegg få hjelp til å 

skape fred i reinbeitesmarkene. Den som sier seg bry seg om rovdyrene kan dermed også, i 

virkelig handling, få vise at de vil ta hand om det som i Samefolket beskrives som skogens og 

fjellets marodører og plageånder, og som reineiernes reiner har fått føde opp til ingen nytte, heter 

det videre. Samefolket anser dessuten at rovdyrspørsmålet er hele folkets sak, og at det ikke kan 

være riktig at en folkegruppe alene skal bære kostnadene. Det foreslås en avveiing mellom de 

skader rovdyrene gjør, og deres positive verdier, og i sammenhengen nevnes at dersom rovdyrene 

bedømmes som overveiende skadelige, og ikke bør beskyttes i lengden, er en rask og effektiv 

utryddelse det beste. Dersom de derimot anses bør få leve, kreves en mer effektiv kontroll og 

regulering, uttrykkes det. Av rovdyrbestandens positive verdier, tas her bl.a. turistinteressen opp, 

og av ulvebestandens negative følger, påpekes de skader ulvene framfor alt gjør på rein.32  

Når det gjelder ulvens skader på rein nevnes samtidig at de ofte ikke oppdages, eller lar seg 

henføres til rovdyrangrep, og at erstatninger, i de tilfeller det betales ut, heller ikke alltid dekker 

tamdyrenes verdi. Da det hevdes at reineiere årlig betaler dyr føde for rovdyrene, mener man 

dessuten at et rimelig krav er at staten betaler full erstatning for de dyr som blir funnet. Utover 

det foreslås også at en viss prosent ekstra pr. dyr betales ut, for å dekke minst en liten del av tapet 

av rovdyrsdrepte reiner som ikke finnes igjen, og som man derfor ikke kan kreve erstatning for. 

Det anses for øvrig at, når det gjelder erstatningene, kommer de alt for sakte reineierne til hånds. 

                                                 
31 SET nr. 2, 1960, s. 16, nr. 3-4, 1960, s. 46, Samefolket, nr. 2-3, 1962, s. 28, nr. 11-12, 1962, s. 178 
32 SET nr. 2, 1960, s. 16, nr. 3-4, 1960, s. 33, Samefolket, nr. 3-5, 1965, s. 70 
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Videre hevdes at alle støttetiltak hittil har vært basert på tilfelle for tilfelle, og at hjelpen derfor 

også har vært helt utilstrekkelig. Dersom reindrift skal kunne utøves med noenlunde god 

økonomisk trygghet, må det ordnes med en eller annen form for katastrofebeskyttelse for nevnte 

næring, påpekes det. Det anses også at det ikke går å utrydde ulven fra Sverige, da påfylling årlig 

skjer fra Finland og Russland, der ulvestammen er veldig stor.33 

Mot slutten av perioden kreves det, med alt større styrke, dessuten at ulvestammen i landet 

ikke skal utryddes, og i Riksdagen jobbes det med å bringe fram en rask utredning om de større 

rovdyrenes eventuelle fredlysning og regulering i Sverige. For å få et klart bilde av den svenske 

rovdyrstammen, pågår derfor også den s. k. rovviltundersøkelsen. For å forhindre at ulven 

utryddes helt før den pågående rovdyrreguleringen blir ferdig, trer, under den gjenstående delen 

av jaktåret 1965-1966, en midlertidig fredlysning av ulv i kraft. Fredlysningen medfører også at 

hele systemet med skuddpremier bortfaller. Skulle imidlertid en ulv forårsake betydelig skade 

under fredlysningsperioden, kan länsstyrelsen derimot inngripe, og de bør i så fall bruke 

helikopter eller annen luftfarkost, for at det skal kunne gjøres effektivt, informeres det om.34 

Bestemmelsene om den midlertidige fredlysningen etterfølges av en kraftig debatt under 

Svenska Samernas Riksförbunds landsmøte samme år. Samefolket skriver fra møtet at av 

ulveforkjempere anses bl.a. at ulveflokker ikke kommer til å utgjøre noen fare for reinnæringen i 

framtiden, da de vil holdes bedre sammen, og under konstant kontroll. Fra reineieres synspunkt 

anses det at dette vil bli vanskelig dersom ulvene under overgangstiden skal ha fritt spillerom. 

Samtidig oppgis at reineiere oppviser stor bekymring for hvordan man skal forholde seg når ulv 

forfølger reinflokken flere døgn i strekk, fram til den til slutt angriper, når man ikke lenger får 

bekjempe den. Erstatningsspørsmål er igjen et aktuelt tema ved nevnte møte, og det anses at 

erstatningsbeløpet må utgå til full dekning av alle skader, da det er erkjent at ulvens overlevelse 

helt er å betrakte som reineiernes fortjeneste, og naturbeskyttelsessammenslutninger og 

myndigheter har tilstyrket ulvens fredlysning mot erstatning av rovdyrskader på reinnæringen. 

Det blir informert om at statsmiddel skal utbetales i henhold til riksdagens bestemmelser fra 

1946, for av ulv drepte reiner. Det hevdes at erstatning også skal utgå i de tilfeller man bare med 

viss sannsynlighet kan bevise at ulv har årsaket skaden, og der ulver har forårsaket merarbeid ved 

splittelse av reinflokker. Som et resultat av nevnte bestemmelser, påpekes derimot i et senere 

nummer, at nevnte tiltak ikke er blitt gjennomført, og at mottatte erstatningsbeløp ikke motsvarer 

mer enn halvparten av reinenes salgsverdi. Reineiernes krav har ikke blitt tatt på alvor, og, som så 

mange ganger før har reinnæringen blitt tilsidesatt, og dessuten fratatt retten til å beskytte sin 

eiendom, hevdes det.35 

                                                 
33 SET nr. 3, 1959, s. 18, nr. 3-4, 1960, s. 33, nr. 6-7, 1960, s. 103, Samefolket, nr. 8, 1962, s. 16, Samefolket, nr. 3-5, 
1965, s. 38, 46-47, 70  
34 Samefolket, nr. 1, 1961, s. 25-26, nr. 3-5, 1965, s. 70, nr. 12, 1965, s. 194 
35 Samefolket, nr. 3-4, 1966, s. 75-77, 95-96, nr. 6-7, 1966, s. 143-145 
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Senere under året kommer opplysninger om at det er gitt forslag om en forlengelse av ulvens 

fredlysning, også for kommende jaktår. Dette bestrides av Rennäringsnämnden, som betrakter 

avskaffelsen av forfølgelserett på ulv som har drept tamdyr som følelsesløs og grusom. Videre 

framkommer det igjen at det, slik situasjonen nå er, er ønskelig med et erstatningssystem som 

bygger på at full erstatning bør utgå til eiere av drepte dyr etter samme normer som nå, og at det, 

utover det, bør utgå et like stort beløp til hver sameby, som foreslås fordeles til reineierne ut fra 

reininnehav. Innen län der betydelig ulvestamme finnes, bør til länsstyrelsens kontroll, settes 

ytterligere et beløp, hvorav länsstyrelsen skal få utbetale erstatning for spesielt alvorlige tilfeller av 

forstyrrelser ved reindriftsarbeidet.36 Kort deretter kommer også opplysninger om at nye, faste og 

høyere erstatningsbeløp for rovdyrsskadede reiner og sauer har blitt fastsatt av regjeringen. For 

reiner skal det utbetales ulike summer avhengig av hvilken sorts dyr som blir funnet tatt, og ved 

spesielle tilfeller får høyere erstatningsbeløp bevilges, hevdes det. De nye erstatningsbeløpene 

utgjør likevel en betydelig pruting av det forslag som tidligere har vært lagt fram.37 

3.4 2008-2017: Dramatisk økning av ulv og hat mot reinnæringen 

Innledningsvis i den behandlede perioden oppgis at forskningsresultater fra et forskningsprosjekt 

tyder på at Naturvårdsverkets etappemål på 200 ulver i landet kan bli virkelighet i løpet av året 

2008. Kort etter presenteres opplysninger om at ulvestammen har økt til 350 individer, og ganske 

snart oppgis den igjen å ha økt, denne gang til å ligge på 400 dyr. Det blir kommentert at 

rovdyrene aldri har vært så mange i Sverige, og skade- og erstatningsnivåene har, av den grunn, 

nådd nye toppnoteringer. Sveriges sydligste samebyer anser at de har fått nok av 

rovdyrsproblematikken, og overleverer, under et møte med miljøministeren og 

jordbruksministeren, en liste med punkter på tiltak de vil se. Der uttrykker de bl.a. at ulven er et 

eget problem, som ikke går å sammenligne med de andre rovdyrene, og at problemet med ulv, 

under de seneste årene, har økt til det samebyene anser å være uhåndterbare nivåer. Samtidig 

finnes eksempel på samebyer der mer enn halvparten av bruttoproduksjonen av reinkjøtt går til 

rovdyrsføde, og man anser at rovdyrstrykket har nådd slike nivåer at flere samebyer ikke lenger 

har noe igjen å slakte ut. I disse samebyene er det bare et tidsspørsmål før reinnæringen 

forsvinner fra området, opplyses det om.38 

Ulven beskrives som et stadig omdiskutert emne, og flere ulver oppgis å ha blitt flyttet på 

under perioden. F.eks. skrives mye om to ulver som ble flyttet langt fra hvert sitt 

reinbeiteområde, men som straks deretter vendte tilbake til samme reinbeiteområde. Det oppgis 

også at en s.k. genetisk viktig ulv fra den finsk/russiske populasjonen, gjennom sitt gule utseende, 

                                                 
36 Samefolket, nr. 6-7, 1966, s. 143-145, 149-150, nr. 11-12, 1966, s. 235 
37 Samefolket, nr. 6-7, 1967, s. 103, nr. 10, 1966, s. 194 
38 Samefolket, nr. 2, 2008, s. 12, nr. 4, 2009, s. 37, nr. 2, 2010, s. 40, nr. 3, 2010, s. 13, nr. 8-9, 2011, s. 14, nr. 5, 2013, 
s. 22, nr. 8-9, 2013, s. 14, nr. 1, 2014, s. 12-13 
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skapte mange reaksjoner da et bilde av den ble publisert. Samefolket skriver at forskere i Finland 

og Russland har bekreftet at den gule fargen bare finnes hos hybrider, og at nevnte ulv stammet 

fra krysninger med hunderasen laika, produsert for den russiske grensevakten under den kalde 

krigens dager. Det informeres samtidig om at det også forekommer krysninger av husky og ulv i 

Sverige, og at mongolsk ulv, som ikke kan ha kommet hit av seg selv, er blitt observert.39  

Når det gjelder de skader ulven påfører reinnæringen, opplyses det bl.a. om at ulven setter 

skrekk i reinflokker og skaper kaos, og at reinene dermed blir nervøse og uhåndterlige. Ved ett 

sted, hvor en ulv opplyses ha herjet hele vinteren, har man f.eks., til tross for flere spesielle tiltak 

for å hindre ulven i å få kontakt med reinene, og harde anstrengelser med å holde flokken samlet, 

møtt sårede, halvt ihjelpinte og drepte reiner. Hver dag beskrives som en plage, og bare det å vite 

hva man kommer til å finne når man kommer til skogen, en byrde for reineierne. Etter 

oppdagelsen av reinspor, finner man rester etter hår og til slutt en drept, eller i verste fall en 

halvdød, rein, fortelles det. Det beskrives hvordan ulven leker med reinene, jager dem rundt, og 

til slutt tar dem, for deretter å knapt spise av dem, da det er selve jakten som er tingen.40 

Utover den skade ulven påfører reinene, kommer at all tid som legges ned på å spore den tar 

tid fra reindriftsarbeidet, og setter ytterligere press på reineierne, nevnes det. En indre stress og 

uro for å ikke kunne være overalt, har vært tilstede blant de som lever av reindrift. Det forklares 

at det alltid er noe som burde gjøres, og at det hele tiden er noe som ligger og gnager, for man vet 

at man snart får syn på et rovdyrspor og en drept rein. Det oppgis at dette også fører til en 

usikkerhet på om det finnes noen framtid i yrket for etterkommerne, da man ser en fare for at 

rovdyrpolitikken skal sette en stopp for at neste generasjon skal kunne ha muligheten til å velge et 

liv som sine forfedre. Ytterligere problemer oppgis å være at makthavere og andre ikke tar til seg 

av informasjon vedrørende problematikken angående ulv, men i stedet oppviser en ignoranse, 

ukunnskap og uvilje mot å forstå. At man som reineier lever mer i naturen enn det andre gjør, tas 

det heller ikke hensyn til. Det nevnes også at det kan finnes et anonymt hat mot de som lever av 

reindrift og vil ha en minimering av ulvebestanden, og mange ønsker å beskytte familien mot 

dette. Det har til og med gått så langt at enkelte ikke ønsker å leve lenger, skrives det. Det oppstår 

en stor frustrasjon over at ingen hører etter, og til slutt gir man opp med å forsøke å forklare.41  

Ulveproblematikken fanger interesse fra mange under perioden, også utenfor de berørte 

næringene, og flere kommentarer og forslag til løsninger blir gitt fra ulike kanter. Bl.a. skriver en 

tysk antropolog et innlegg i Samefolket der hun uttrykker at rovdyrene trenger beskyttelse i like 

stor grad som reineieres og bønders dyr. Hun kommer med forslag om at det kan bygges sterkere 

vern mot rovdyrene, og at samene kan tilbringe mer tid med reinene, slik de gjorde før 

snøscooterens tid. Videre oppgis det at det, i forbindelse med at SVT viser en dokumentar om 

                                                 
39 Samefolket, nr. 5, 2011, s. 6, 31, nr. 6-7, 2011, s. 12 
40 Samefolket, nr. 8-9, 2012, s. 14, nr. 5, 2013, s. 19-21 
41 Samefolket, nr. 5, 2013, s. 19-21 
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bjørnen Rapa, som presenteres tatt av en reineier på illegal måte, også innledes en stor 

kampanjelignende debatt i landsomfattende media. I fordomsfull stil, anklages der reineiere for 

omfattende tjuvjakt på fredede rovdyr, og oppfordres samtidig til å gå tilbake til eldre metoder, 

uten moderne teknikk. Et lignende budskap blir for øvrig senere framført av en ansatt på 

Naturvårdsverket ved et offentlig møte. Videre uttrykker bl.a. en politisk redaktør i tidsskriftet 

Land at reineiere får erstatning fra staten etter rovdyrsforekomst uten å måtte redegjøre for 

rovdyrsdrepte reiner, og at den mest effektive jegeren, ulven, knapt finnes i reinbeiteområdet 

lengre. Samefolket skriver at hovedbudskapet blant debattørene oppfattes å være at samene får 

utdelt millionbidrag for rovdyrskader, uten granskning, og at de ikke liker at samene er blitt 

moderne, og benytter samme teknikk som svenskene. Reinnæringen blir dessuten framstilt som 

bidragsavhengig, og reineiere som privilegerte med sin rett til jakt og fiske i reindriftsområdet, og 

beite på privat mark. Det oppgis at hatet mot reineierne i forbindelse med ulveproblematikken 

går så langt at en bilist blir observert med et merke med teksten “Rädda vargen – döda en same”, 

festet på bilen. Noe senere, viser SVT en ny dokumentar, Vargkriget, og debatten og hatet mot 

reineierne beskrives å fortsette. I et innlegg på en rovdyrsforenings side på Facebook blir det bl.a. 

utlovet middag og kino til den som skyter ned helikopteret som blir brukt til skyddsjakt på ulv.42 

Når det gjelder tiltak for å minske rovdyrskadene på reindriften, skriver Samefolket at det er 

nødvendig med en seriøs forhandling mellom reindriftsutøvere og den svenske staten, om hvor 

store rovdyrstammer reinnæringen kan tåle, og som statens rovdyrserstatninger rekker til. Fra 

reineieres synspunkt uttrykkes at, når det gjelder ulv, finnes det ikke noe annet alternativ enn 

nulltoleranse, for med ulv i området går det ikke å ha en velordnet reindrift. Det foreslås at 

skyddsjakten bør brukes mer aktivt for å holde rovdyrstammene innen avtalte nivå, og det 

påpekes dessuten at erstatningssystemet ikke er bra nok. Det nåværende systemet er basert på 

regjeringens bestemmelser før inventeringer av rovdyr er gjennomført, noe som ikke kan 

oppfattes som troverdig, hevdes det. Det er dermed ønskelig at samebyenes erstatning i stedet 

baseres på gjennomførte rovdyrsinventeringer. I tillegg må håndteringen av skyddsjaktsøknader 

bli enklere, raskere og mindre kostbare for samebyene, hevdes det, og det anses heller ikke at 

ulven skal behøve å drepe rein for at skyddsjakt skal bevilges. Det skal holde med at den 

forårsaker problemer for reindriften. For at reinnæringen skal ha en rimelig mulighet til å utvikles 

til en holdbar økologisk, økonomisk, sosial og kulturell næring, blir det dessuten lagt fram krav 

om at faunaen i reindriftsområdet skal være i balanse, at toleransenivåer for rovdyrstammer i hver 

sameby innføres, at full erstatning utbetales til samebyer for rovdyrsforekomst, at 

inventeringssystemet anpasses til erstatningssystemet og at aktiv skyddsjakt bedrives.43 

                                                 
42 Samefolket, nr. 2, 2009, s. 36, nr. 4, 2009, s. 37, nr. 5, 2010, s. 5, nr. 6-7, 2011, s. 4, nr. 8-9, 2012, s. 14, nr. 2, 2013, 
s. 13, nr. 5, 2013, s. 22 
43 Samefolket, nr. 2, 2010, s. 40, nr. 3, 2010, s. 13, Samefolket, nr. 6-7, 2011, s. 12, nr. 8-9, 2011, s. 39, nr. 8-9, 2012, s. 
14 
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Det understrekes at man ikke ønsker at alle rovdyr skal tas bort fra naturen, men at man heller 

ikke vil at alle tamme dyr skal bli mat til rovdyrene. Det ønskelige er dermed å skape en dialog, 

for så å finne en balanse der alle kan leve sammen i naturen. Reineiere som har vært utsatt for 

ulv, forklarer at det meste har blitt forsøkt for å holde ulvene borte fra reinene. Ulvene har fått 

være i fred og man har flyttet og skremt dem, uten at noe har hjulpet, og ulvene har fortsatt å 

drepe. Hver kveld har man dessuten holdt telefonmøter med Naturvårdsverket og länsstyrelse for 

å forsøke å finne nye utveier, men uten resultat. Frustrasjonen fra reineierhold opplyses å være 

stor, og, som nevnt, begynner mange å miste håpet. Man anser det heller ikke som riktig at de 

som bestemmer aldri selv har sett et rovdyr.44 

Et tiltak for å minimere ulvestammen beskrives i 2010, i forbindelse med gjennomførelsen av 

en omdiskutert lisensjakt på ulv, hvor nesten 30 ulver skytes. Straks deretter oppgis at det 

forberedes for at 20 ulver skal importeres fra øst. Dette for at den svensk-norske ulvestammens 

genetikk skal forbedres, opplyses det om. Samtidig skal naturlig innvandrende ulver sluses fra 

reinbeiteområdene ned til midt-Sverige, oppgis det, og ulvevalper fra dyreparker foreslås å settes 

ut blant ville ulver. Året etter stoppes lisensjakten for kommende vinter, men det hevdes at 

skyddsjakten på s.k. problemulver skal utøkes.45 

Under våren 2011 opplyses dessuten om at en flytt av to ulver fra to ulike reinbeiteområder 

blir gjennomført. Involvert i flyttingen er til sammen elleve personer, og et chartret fly benyttes. 

Når resultatet på flyttingen presenteres, informeres om at ulvene straks etter flyttingen begynte en 

lang vandring tilbake til sine opprinnelige trakter. Den ene ulven gikk sammenlagt 80 mil, og ble 

kort deretter avlivet gjennom skyddsjakt i samme område som den hadde blitt flyttet fra. Også 

før flyttingen hadde man søkt om dette, men fått avslag, oppgis det. Den andre ulven ble, for sine 

verdifulle geners skyld, flyttet sammenlagt fire ganger da den hele tiden gikk tilbake til sitt 

opprinnelige område. Fram til 2013, hadde ulvene kostet staten flere skattemillioner, og under 

tiden ble dessuten skyddsjakt nektet, og reineiere fortvilte. Det forklares at, utover de kostnader 

som staten legger ut for slike flyttinger, belastes dessuten samebyene veldig hardt. Mye ekstra 

jobb må legges ned i overvåkning, dokumentasjon av skader, søknader og annet. En direkte 

avliving hadde i begge tilfeller dermed vært å foredra, noe som, i Samefolket, også anses ha vært 

det beste for ulven. I den sammenheng kommenteres at rovdyrpolitikken er underlig. Man har 

råd til å betale dyre flyttinger, men ikke til å betale de utsatte for den skade ulven gjør.46 

Når det gjelder erstatningssystemet for rovdyrsdrepte reiner blir det, ved midten av perioden, 

forklart at det ikke baseres på antall reiner som blir drept, men på rovdyrforekomst i de ulike 

samebyene. I hver sameby finnes en inventeringssamordner som fungerer som kontaktperson 

mot länsstyrelsen, som er ansvarlig for rovdyrsinventering og enkelte bestemmelser om 

                                                 
44 Samefolket, nr. 5, 2013, s. 19-21, 33, nr. 6-7, 2013, s. 30 
45 Samefolket, nr. 2, 2010, s. 14, nr. 6-7, 2011, s. 12, nr. 8-9, 2011, s. 39 
46 Samefolket, nr. 6-7, 2011, s. 12, nr. 6-7, 2013, s. 30 
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skyddsjakt. Sametinget betaler ut erstatning ut fra inventeringsresultat i henhold til 

Viltskadeförordningen. Et etappemålet ligger på 200 dyr, men Naturvårdsverket hevder at ingen 

ulverevir skal få finnes i reindriftsområdet.47 

I 2012, anser regjeringens rovdyrsutreder at ulvestammen bør øke fra 350 til 450 dyr for å nå 

en gunstig bevarelsesstatus, noe han tror vil oppnås vinter etter. Forvaltningsjakt i stedet for 

nåværende lisensjakt, blir foreslått for å øke akseptansen for ulven, og når det gjelder nåværende 

metoder for å flytte ulver foreslås samtidig komplettering med forvaring av ulver i kortidsheng 

for å bryte ulvenes drift for tilbakevendelse. I 2014 oppgis at riksdagen har bestemt at rovdyr får 

drepe maks 10 prosent av samebyenes reinflokker, og samtidig får Naturvårdsverket i oppdrag å 

fastsette grensene, referanseverdiene, for hvor mange rovdyrene behøver å være i henhold til 

EUs direktiver. Det bestemmes at det laveste antall ulv skal være 270. De nye referanseverdiene 

og oppfattelsen om at stammene i dag har en gunstig bevarendestatus, underletter dessuten 

bestemmelser om jakt. For å lære länsstyrelsene hvordan reindriften fungerer, hvor reinene beiter, 

hvor de største risikoene finnes og hvor vi trenger raske bestemmelser om skyddsjakt, arbeides 

det med å ta fram s.k. rovdyrsplaner. Når det gjelder bestemmelsene om referanseverdiene, 

opplyses det om at reindriftsnæringen tar positivt imot dem, da man først tror at den nye 

rovdyrpolitikken skal lede til minsket antall rovdyr i reindriftsområdet. Noe senere anses det 

derimot at Naturvårdsverket ikke har tatt hensyn til dem.48 

Mot slutten av perioden beskrives at en femårsplan for genetisk viktige ulver, er lagt fram av 

Naturvårdsverket. I planen står det bl.a. at reineiere skal flytte på, eller gjerde inn reinene for 

innvandrende ulver og øke sin overvåking av reinflokkene. Svenska Samernas Riksförbund og 

Sametinget oppgis å være kritiske til denne, da de anser at byrden blir lagt over på reindriften, og 

at det ikke finnes noen alternative beitesmarker. Rovdyrshåndleggeren på länsstyrelsen i 

Norrbotten støtter de samiske instansene, og konstaterer at det ikke fungerer med ulv i 

reindriftsområdet.49 

 

 

 

                                                 
47 Samefolket, nr. 5, 2013, s. 22 
48 Samefolket, nr. 4, 2012, s. 14, nr. 8-9, 2013, s. 14, nr. 1, 2014, s. 12-13, nr. 8-9, 2014, s. 25-26 
49 Samefolket, nr.3, 2016, s. 13 
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4. Sammenstilling, analyse og resultat 

4.1 Innledning 

Denne bearbeidingen har totalt omhandlet 123 tekster vedrørende ulveproblematikken i det 

svenske reinbeiteområdet, publisert i Samefolket under de tre tidsperiodene 1918-1927, 1958-1967 

og 2008-2017. Fra perioden 1918-1927 er 15 tekster som, på en eller annen måte omhandler 

temaet ulv, behandlet, mens antall behandlede tekster fra perioden 1958-1967 er 62, og det fra 

perioden 2008-2017 er blitt behandlet 46 tekster. Det er blitt foretatt en granskning av hvordan 

forekomsten av ulv er blitt presentert i tidsskriftet Samefolket under nevnte perioder, hvilke skader 

og negative konsekvenser ulven oppgis ha påført reinnæringen og hvordan det, i den 

sammenheng, er blitt argumentert for at ulvebestanden skal holdes nede. Det er også blitt 

gjennomført en undersøkelse av hvordan problematikken er blitt diskutert i nevnte tidsskrift 

under de aktuelle periodene, og hvilke tiltak til løsninger som er blitt foreslått og gjennomført. 

4.2 Sammenstilling og analyse 

4.2.1 Ulvens forekomst i det svenske reinbeiteområdet 

Samefolket beskriver årene 1918 og 1919 som svært rovdyrsrike, og med stor forekomst av ulv. I 

tekster fra senere år påpekes derimot at en mer metodisk utrydding av rovdyrene antakeligvis ga 

gode resultater, da få problemer med ulvens tilstedeværelse framkom under de nærmeste årene. 

Fra 1924 oppgis derimot at ulvestammen øker på nytt, og dermed påfører reindriften stor 

skadegjørelse under resten av den behandlede perioden.  

Fra årene 1958-1967 kan det oppfattes to ulike betraktninger i forbindelse med rovdyrenes 

nærvær. Naturorganisasjoner og forskningsteam anser at ulvestammen er utdøende, og i stort 

behov av tiltak som skal motvirke at en utdøelse skjer. Ut fra forskningsresultater oppgis, i 

begynnelsen av perioden, at ulvebestanden ligger på omkring 30 dyr, mens det, i 1966, opplyses 

om at bare omkring 10 ulver finnes i landet. Fra reineieres synspunkt synes derimot ikke disse 

opplysningene å stemme, da det her anses at ulvebestanden i stedet øker, og, etter hvert er så stor 

at katastrofebeskyttelse er nødvendig. Det anses bl.a. at økningen av ulvebestanden kommer til 

syne gjennom at ulven, i løpet av perioden, sprer seg til områder hvor det under mange år ikke 

har forekommet ulv. Samtidig utfører ulven større og større skade på reinflokkene, og et økt 

antall ulvedrepte reiner påtreffes. Flere observasjoner av ulver, blir heller ikke tatt på alvor av 

myndigheter og forskningsorganisasjoner. 
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Fra perioden 2008-2017 opplyses at Naturvårdsverkets etappemål på 200 ulver i landet, snart 

vil oppnås, og at ulvebestanden kort deretter er oppe i 350 individer. Ikke lenge etter gis 

informasjon om at ulvenes antall har økt ytterligere, og at de nå består av 400 individer. Det 

informeres om at antall rovdyr aldri før har vært så mange i Sverige, og ved enkelte steder 

beregnes mer enn halvparten av reinkjøttet å gå til rovdyrsføde. Ulv oppgis i den sammenheng å 

være et eget problem, som har økt drastisk, og spesielt oppfattes ulvenes tallrike forekomst som 

en stor belastning for landets sydligste samebyer. Den svenske ulvepopulasjon oppgis for øvrig å 

bestå både av ulver av ren ulverase, og av ulvehybrider, dvs. blandinger mellom ulv og ulike 

hunderaser.  

4.2.2 Skader og negative konsekvenser av ulv i reinbeiteområdet, og argumentasjoner for 
at ulvebestanden skal holdes nede 

Samefolket gir, under perioden 1918-1927, flere eksempler på hvordan forekomsten av ulv 

påvirker reindriften. Bl.a. beskrives, ved flere tilfeller, hvordan ulver, alene eller i flokk, dreper 

mengder med rein på kort tid, men også at de, utover det, jager og plager reinene lenge. Blant 

utsatte individer, oppgis alle sorters reiner, som sterke og fullvoksne, samt mindre dyr og tamme 

dyr, som inkludert. Resultatet av ulvenes herjinger beskrives til dels som direkte tap av dyr, og 

dermed inntektskilder, noe som ofte virker ruinerende på den individuelle reineieren, men også 

som framkallende av store belastninger og ubehag ved det merarbeid i tøffe forhold som må til 

for å forhindre at ulven skader reinflokkene ytterligere. Økonomiske belastninger i form av jakt 

på ulv kommer i tillegg som en årsak til at man ikke ønsker at ulv skal oppholde seg i området, og 

utover dette finnes en frykt for at reinbestanden skal dø ut.  

Fra perioden 1958-1967 beskrives ulvens naturlige trang til å tilfredsstille sin blodtørst, og at 

den ikke nøyer seg med å drepe for mat, men i tillegg dreper for underholdningens skyld. Det 

påpekes at ulven dessuten ikke alltid har tid til å drepe sitt bytte, før den fortsetter jakten, og 

dermed lar det ligge, alvorlig skadet. Dersom reineiere ikke finner den skadde reinen, og dermed 

får forkortet plagen, kan reinen risikere å få oppleve en lang og pinefull død. Utover de skader 

som viser seg i form av drepte eller svært sårede reiner, påpekes det at ulven, gjennom sitt nærvær 

og jakt, gjør reinflokken skygg og urolig. Gjennom å spre den samlede flokken i mindre grupper, 

gjør den dessuten flokken veldig vanskelig å samle sammen igjen. Enkelte reiner kan av den 

grunn ikke samles inn, og blir dermed igjen på fjellet under vintertid, da de egentlig skulle ha fulgt 

med den øvrige flokken til skogen. På fjellet går de deretter en sikker død i vente, så lenge det 

finnes ulver der. Utover dette kan reiner, til tross for bra beite, ofte også magre som følge av 

redsel, når det finnes ulv i nærheten. Kort sammenfattet, blir reiner drept, flokker spredt, og tap 

av måneder av nedlagt arbeidsinnsats for reineieren kommer i tillegg. Videre påpekes ulvenes 

behov av føde, noe de hovedsakelig skaffer seg ved å jakte på reiner. Dette fører til at reineierne 
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taper viktige inntekter, og selv om erstatninger blir utdelt, vil de ikke kunne dekke de drepte 

reinenes egentlige salgs- og avlsverdi. Da de fleste ulvedrepte reiner dessuten forblir uoppdaget, 

betales heller ikke erstatning ut for mange av dyrene, og ytterligere inntekter går tapt. Hvert år 

gjøres det altså store økonomiske tap gjennom ulvens skadegjørelse. 

Under perioden 2008-2017 beskrives hvordan de seneste årenes dramatiske økning av landets 

ulvebestand, ved flere steder, utgjør en trussel mot reinnæringens framtid. Det opplyses videre 

om de skader ulvene direkte påfører reinene, som å leke, jage, pine, såre og drepe dem, enkelte 

ganger uten å spise av dem, og om de belastninger og merarbeid som legges på reindriftsutøverne 

som ønsker å beskytte sine reinflokker mot ulv. I tillegg påpekes psykiske byrder som legges på 

reineierne i forbindelse med motgangen som landets rovdyrpolitikk og den økte ulvebestanden 

framkaller. Å ikke kunne være overalt for å beskytte sine dyr, i tillegg til vissheten om at man før 

eller senere finner en ulvedrept rein, oppgis å være en stor belastning i seg. Utover det kommer 

usikkerheten om yrkets framtid, og bekymringer for neste generasjons muligheter til å fortsette i 

samme spor som tidligere generasjoner. Å hele tiden forsøke å forklare og forsvare seg og sitt, 

når det oppfattes som at samfunnet omkring stiller seg uvillig til å prøve å forstå, medfører blant 

annet at enkelte heller ikke orker å leve lenger. 

4.2.3 Diskusjoner vedrørende forekomsten av ulv i reinbeiteområdet og nevnte tiltak. 

I Samefolkets tekster fra perioden 1918-1927, vedrørende ulv i reinbeiteområdet, og 

problematikken rundt denne, fokuseres det på diskusjoner om utryddelseskrig mot ulven. Ulven 

er en plage som, med alle midler, må bekjempes for at reindriften skal kunne reddes. Samtidig 

diskuteres problemet med at man gjennomfører store tiltak for å bekjempe ulveplagen ved 

enkelte steder, men at det andre steder ikke blir gjort noe. I diskusjonene legges det vekt på at 

man må foreta forebyggende innsatser overalt, dersom ulven, og de plager den fører med seg skal 

kunne bekjempes. Lover om obligatorisk ulvejakt, og autoritær kontroll av denne, foreslås som en 

løsning på problemet, noe som derimot ikke blir gjennomført under nevnte periode. I tillegg 

foreslås det at økonomiske bidrag til organisert jakt skal gis for at det skal bli enklere å ansette 

jegere som på heltid bedriver jakt på ulv, samt belønninger i form av midler utbetalt fra 

lappfonder og økte skuddpremier, til de som klarer å fange ulver, for å øke interessen og arbeidet 

med ulvejakten. Da det sjelden finnes midler i samebyenes egne besparinger, foreslås en 

opprettelse av et fond, basert på avgifter som samebymedlemmene selv betaler inn i, gjennom en 

satt avgift pr. rein. Dette fondet skal senere utelukkende bidra til kostnader som oppstår i 

forbindelse med jakt på ulv. Av de tiltak som benyttes for å gjennomføre utryddelseskrigen mot 

ulvene, nevnes utleggelse av forgiftede lokkebeiter og forfølgelsesjakt med ski og skyting. Ved 

enkelte steder blir dessuten jegere ansatt av staten for å jakte på ulvene, og unge samegutter får i 

oppdrag å legge ut forgiftede lokkebeiter. Den nødvendige giften står, ved enkelte steder, 



 
 23 

myndighetene for, men mot slutten av perioden ser vi eksempler på at dette bidraget blir inndratt. 

De som klarer å få tak i ulver, blir dessuten allerede belønnet med skuddpremier. 

Under perioden 1958-1967 utvikles en stadig mer intensiv diskusjon vedrørende ulvens 

forekomst i landet. På den ene siden står bl.a. den del av befolkningen som lever av dyrehold, og 

som har problemer med rovdyrsangrep. Naturvårdsverket og organisasjoner som Svenska 

Naturskyddsföreningen og Svenska Skogvårdsföreningen, tilhører den motstridende parten, og 

anser bl.a. at ulvene utgjør altfor verdifulle innslag i vår fauna, til at de skal utryddes. Diskusjonen 

omfatter også de forslag på tiltak til løsninger som gis under perioden. Bl.a. foreslås benyttelsen 

av luftfarkoster ved søk og transport av jegere ved jakt på ulv, noe reindriftsutøvere og enkelte 

andre anser underletter jakten, og bidrar til å, raskt og smertefritt, redusere antall ulver. Svenska 

Naturskyddsföreningen taler i stedet imot det de hevder er dyreplageri. Andre forslag på tiltak til 

løsninger som nevnes under perioden er økte skuddpremier, samt aksjoner hvor reineiere selv, 

målbevisst og i enighet, utarbeider planer med kraftig redusering av ulvestammen som mål. Fra 

Samefolket foreslås også at rovdyrene flyttes til deler av landet hvor det opprettes inngjerdede 

rovdyrsparker, og hvorfra de dermed ikke kan påvirke reindriften. Man mener at tilhengere av 

ulvene dermed også gis mulighet til å passe på dyrene, i tillegg til at tiltaket vil bidra til skapelsen 

av en lønnsom næringsgren, gjennom økt turiststrøm. Blant de tiltak vedrørende 

ulveproblematikken, som under perioden gjennomføres, nevnes bestemmelser som tillater at 

helikopter får benyttes ved jakt, og økte skuddpremier, bl.a. i form av at samebyene selv pålegges 

å betale ut bestemte summer pr. drepte ulv. Det blir, under perioden, også gjennomført en 

kartlegging av de store rovdyrenes forekomst i landet, noe som fører til at en fredlysning av ulven 

inntreffer i 1965. I og med fredlysningen, som først forefaller å være midlertidig, men senere 

fortsetter, faller alle bestemmelser om skuddpremier bort. Fokuset blir deretter, fra reindriftens 

side, lagt på erstatningsspørsmål, og krav om at de tap som reindriften påføres av skader 

forårsaket av ulv, fullt ut skal dekkes av staten. Dette fordi det er erkjent at ulvens overlevelse er 

reinenes og reineiernes fortjeneste. Til tross for at full erstatning utloves ved et flertall tilfeller, 

synes partene ikke å komme til en tilfredsstillende enighet i nevne diskusjon under den 

behandlede perioden. 

Ut fra tekstene fra perioden 2008-2017 kan det oppfattes ytterligere økt interesse fra det 

øvrige samfunnet angående ulvenes tilstedeværelse. Fra enkelte grupper kommer det også, 

spesielt i media, til syne et tydelig hat mot reinnæringen pga. dennes betraktninger vedrørende 

ulven, og de problemer den fører med seg for nevnte næring. Reinnæringen og dens utøvere 

oppfattes av utenforstående, som bidragsavhengige, altfor moderne, da det benyttes ny teknikk, 

samt privilegerte med tanke på den rett til jakt og fisk og beite på privat mark, som inngår i 

næringen. Reineiere generelt blir også hengt ut som tjuvjegere. Flere utenforstående kommer 

dessuten med kommentarer og forslag til hvordan de anser at ulveproblematikken i 

reinbeiteområdet kan løses. F.eks. blir det gjentatte ganger foreslått at reineiere bør gå tilbake til 
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sine eldre metoder for reindrift, hvor moderne teknikk ikke ble benyttet, samt bygge sterkere vern 

mot rovdyrene og tilbringe mer tid med sine dyr. Fra reineiernes side ønskes det forhandlinger 

med staten, hvor man vil avgjøre hvor store rovdyrstammer reinnæringen tåler, og som 

rovdyrserstatningene rekker til. Det ønskes dessuten skyddsjakt i større grad, og i den 

sammenheng et enklere og mer effektivt system for ansøkninger av skyddsjakt, i tillegg til et 

bedre system for utbetalinger av erstatninger for rovdyrsdrepte reiner. Av gjennomførte tiltak 

som nevnes under perioden, har reineiere forsøkt å flyttet, skremt og latt rovdyrene være i fred, 

for å holde ulvene borte fra reinflokkene. Telefonmøter med Naturvårdsverket og länsstyrelse, 

har, med hensikt å finne løsninger i samarbeid, vært gjennomført etter avsluttede arbeidsdager. 

Alt uten resultater. Ytterligere gjennomførte tiltak er flytt av ulver, som derimot tydelig oppgis å 

ha vist at ulvene som oftest vandrer tilbake til det område hvor de flyttes fra, og tilfører skade på 

nytt kort tid etter, samt lisensjakt på ulv. Påfølgende forslag og bestemmelser om økning av 

ulvestammen, med hjelp av importering av ulver med viktig genetikk, tilrettelegging for naturlig 

innvandring og utsetting av ulv fra dyreparker, kan derimot gi oppfatningen om at lisensjakter har 

vært til lite nytte. En utøkt skyddsjakt på s.k. problemulver er videre blitt utlovet, og nye 

erstatningssystem for utbetalinger av erstatninger for av rovdyr drepte reiner er blitt utviklet. Mot 

slutten av perioden bestemmes derimot at rovdyr ikke får tillates å drepe mer enn 10 prosent av 

samebyers reinflokker, samtidig som det settes en grense, referanseverdier, for hvor mange ulver 

landet må ha i henhold til EU’s forordninger. For at länsstyrelser skal bli mer innsatt i hvordan 

reindrift fungerer, opprettes rovdyrsplaner, hvor det bl.a. informeres om hvor det kreves raske 

bestemmelser om skyddsjakt. Problematikken fortsetter derimot i det det hevdes at 

Naturvårsverket ikke har tatt hensyn til satte referanseverdier, og samtidig legger fram en 

femårsplan som pålegger reineiere å flytte på, eller gjerde inn reinflokker, samt øke overvåkningen 

av dem. Samtidig konstateres også fra länsstyrelser at det ikke fungerer med ulv i 

reinbeiteområdet.  

4.3 Resultat 

Denne undersøkelsen har vist at Samefolket har oppgitt at: 

 Under de seneste hundre årene har ulvebestanden i Sverige økt drastisk. 

 Alle de behandlede periodene har, i større eller mindre grad, vært oppfattet som 

rovdyrsrike og med stor forekomst av ulv, og ulvens nærvær har vært oppfattet som et 

problem for reindriften under alle de behandlede periodene. 

 Ulv i lite antall kan drepe mengder med rein på kort tid, de kan drepe alle typer av 

reiner og de dreper ikke alltid for kjøttets skyld, men også for underholdningens. 

 Ulver dreper ikke alltid, men kan la byttet ligge igjen, alvorlig skadet, for å dø en lang 

og pinefull død. 
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 Ulver jager og sprer reinflokker, og gjør dem vanskelige å samle sammen igjen, og, 

gjennom sitt nærvær og jakt, gjør de reinflokker urolige og skygge.  

 Ekstra beskyttelse av reinflokker i forbindelse med forekomst av ulv, samt 

gjenopprettelse av den ødeleggelse ulven påfører reinflokken i forbindelse med jakt og 

splittelse, skaper voldsomt merarbeid for reineiere. Dette koster dessuten både ekstra 

arbeid, tid og penger, og fører videre til økonomiske belastninger og psykiske byrder. 

 Når ulv dreper rein oppstår tap av inntekt, og erstatninger dekker vanligvis ikke salgs- 

og avlsverdier. 

 Flere og flere samfunnsmedlemmer har, i løpet av de behandlede periodene, begynt å 

engasjere seg i ulvens tilstedeværelse i landet, og hovedsakelig kan to helt ulike 

formeninger vedrørende forekomsten av ulv utleses fra det behandlede materialet. 

 Av benyttede metoder for å hindre ulv i å utgjøre et problem for reinnæringen 

gjennom de siste hundre årene, nevnes jakt på ulv med ulike metoder, økonomiske 

bidrag til å gjennomføre jakt, skuddpremier for å oppmuntre til jakt, lisensjakt og 

skyddsjakt, flyttinger av ulver og ulike erstatningssystem. 

4.4 Gjennomgang av problemstillinger 

4.4.1 Hvordan oppfattes forekomsten av ulv i reinbeiteområdet? 

Ulv oppgis å ha eksistert i det svenske reinbeiteområdet, i større eller mindre grad, hele tiden 

under alle de behandlede periodene. Fra perioden 1918-1927 oppgis ingen direkte tall angående 

ulvebestandens antatte størrelse, utover at ulveflokker kunne bestå av opptil 16 individer 

Oppfatningen gis derimot om at forekomsten er såpass stor at den utgjør et enormt problem 

under spesielt de første årene av den tidligste behandlede perioden. Deretter følger en tid hvor 

reindriften ikke skal ha vært spesielt påvirket av ulvens forekomst noen steder, noe som tyder på 

at ulvebestandens størrelse da bør ha vært forholdsvis lav. Etter hvert ser det derimot ut til at 

forekomsten av ulv øker, og fortsetter med det perioden ut. Fra reineieres synspunkt oppfattes, 

også under perioden 1958-1967, ulvebestanden som stor, da ulven oppgis gi stor skade på reiner 

og reinflokker, samt merarbeid for de som jobber med rein, gjennom bl.a. herjing og splittelser 

blant flokkene. Mens reineiere anser at ulvebestanden, ut fra den skadegjørelse ulven påfører 

reinnæringen, øker under nevnte periode, hevder forskere og andre derimot at ulvebestanden går 

ned. De anser at antall ulver i landet ligger på omkring 30 individer ved periodens begynnelse, 

mens det mot slutten av perioden bare finnes 10 ulver, og at arten dermed er utdøende. Under 

perioden 2008-2017 oppgis antallet ulv å øke dramatisk. Det hevdes at det aldri før har vært så 

mye ulv i Sverige tidligere, og på bare noen år dobles antallet fra 200 til 400.  
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Få opplysninger er gitt vedrørende antall ulv i den oppgitte tidligere forskningen fra de 

behandlede periodene, men i boken Renar och rovdjur, utgitt av Naturvårdsverket, oppgis at det, før 

fredlysningen av ulv i 1966, forekom bare enkelte dyr i Norrbottens reindriftsområde. Dette ser 

ut til å stemme med de, i Samefolket, oppgitte betraktninger fra Naturvårdsverkets side, men skiller 

seg betraktelig fra de opplysninger som gis fra reineieres synspunkt. I boken Vargen är värst – 

Traditionell samisk kunskap om rovdjur, fra 2008, påpekes de senere årenes dramatiske økning av ulv, 

noe som stemmer bra med de opplysninger gitt i Samefolket under perioden 2008-2017.50 

4.4.2 Hvilke skader og negative konsekvenser oppgis ulven å påføre reinnæringen, og 
hvordan argumenteres det for at ulvebestanden skal holdes nede i reinbeiteområdet? 

Under alle de behandlede periodene blir det oppgitt at ulv påvirker reinene og reindriftsnæringen 

negativt, ved at den jager, dreper, sårer og piner rein. Det blir dessuten påpekt at ulv kan drepe 

mengder med rein på kort tid, og at rein av alle typer, både voksne dyr, kalver, sterkere og svakere 

individer, blir offer for ulvenes herjinger. Det oppgis også at ulv ikke alltid dreper sitt bytte, men 

lar det ligge å pines til døds, og at den ofte dreper bare for å drepe, og lar kjøttet ligge igjen urørt. 

I tillegg til den skade ulven påfører reinene direkte, hevdes også at store psykiske, økonomiske og 

tidsmessige belastninger påføres reinnæringen og dens utøvere gjennom nødvendig ekstra 

beskyttelse av reinflokkene når ulv truer, samt ved gjenopprettelse og ny samling av splittede 

reinflokker, som dessuten er urolige og skygge av ulvens tilstedeværelse og herjing. Drepte reiner 

fører også selvsagt til tap av dyr, og dermed tap av inntekt, noe som igjen kan virke ruinerende 

for den enkelte reineier. Under perioden 2008-2017 nevnes, utover dette, også den psykiske 

belastning reindriftsutøvere opplever gjennom å kjenne utilstrekkelighet ovenfor sine dyr, da de 

ikke er i stand til å beskytte dem mot rovdyrene som herjer overalt, til alle døgnets tider.  

Alt dette kjennes igjen fra den oppgitte tidligere forskningen, hvor det påpekes at det er svært 

vanskelig å drive med rein når det finnes ulv. Ulven oppgis å herje med reinene gjennom å jage 

dem, skade og drepe så mange den klarer, og deretter ofte la dem ligge urørt, spre dem til alle 

kanter, og derigjennom skape store problemer samt stor fortvilelse og mye ekstraarbeid blant de 

som forsøker å skape så gode forutsetninger som mulig for sine reiner.51 

4.4.3 Hvordan diskuteres problemer vedrørende forekomsten av ulv i reinbeiteområdet, 
og hvilke tiltak for å løse problematikken foreslås og gjennomføres? 

Diskusjonen vedrørende ulveproblematikken oppviser stor ulikhet mellom de tre behandlede 

periodene, noe som kan ha sammenheng i at endringer vedrørende synet på forekomsten av ulv 

oppstår i det øvrige samfunnet, og dermed påvirker reinnæringen på ulike måter. Under den 

                                                 
50 Naturvårdsverket, 1990, s. 47-48, Sikku og Torp, 2008, s. 10-12 
51 Turi 1987, s. 51-52, 83-87, Ryd, 2007, s. 31-32, Sikku og Torp, 2008, s. 7-10 
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første behandlede perioden, perioden 1918-1927, ligger fokuset i diskusjonene på å gjennomføre 

en utryddelseskrig mot ulvestammen, og hvordan man skal klare å gjennomføre det. Bl.a. anses 

det være av stor betydning at det ved alle steder hvor ulv forekommer, jobbes mot samme mål, 

og bedrives jakt på ulv i stor skala. For å få gjennomført så stor utryddelse av ulvestammen som 

mulig, ønskes derfor obligatorisk ulvejakt, styrt av myndigheter, i tillegg til økonomiske bidrag til 

ansettelse av jegere som utelukkende bedriver jakt på ulv. Av metodene som benyttes nevnes her 

utleggelse av forgiftede lokkebeiter, forfølgelsesjakt med ski og benyttelse av skytevåpen, og 

belønninger i form av skuddpremier utbetales til den som klarer å drepe ulver. 

Under perioden 1958-1967 oppgis hvordan ulike interesser, på forskjellige måter, betrakter 

både forekomsten av ulv og hvordan forekomsten av ulv skal håndteres. I en tid hvor ny teknikk 

er tilgjengelig, blir f.eks. benyttelsen av helikopter og annen luftfarkost som hjelpemiddel ved jakt 

på ulv, heftig diskutert av de to motstridende interessene. Fram til den første, midlertidige 

fredlysningen av ulv i 1965, diskuteres også økte skuddpremier som et tiltak som kan bidra til en 

løsning på problematikken vedrørende forekomsten av ulv i reinbeiteområdet. Når fredlysningen 

er et faktum, blir derimot all utbetaling av skuddpremier tatt bort, og utbetalinger av erstatninger 

for den skade ulven påfører reinnæringen blir i stedet aktuell. 

Under perioden 2008-2017 kan det oppfattes et økt hat mot reinnæringen, forårsaket av 

medias søkelys på rovdyr som påstås å være offer for reineieres ulovlige jakt på dem. I og med 

dette kommer flere forslag på tiltak til løsninger vedrørende nevnte problematikk, fra mennesker 

som tror de vet hvordan det hele kan behandles. Mange nevner at reinnæringen er blitt for 

moderne, og krever at reineiere skal overgå til mer gammeldagse metoder for passing av rein, og 

at problematikken dermed vil løses. Reineiere selv hevder at ulveproblematikken også fantes 

under de perioder hvor eldre metoder ble benyttet, og ønsker på sin side forhandlinger med 

staten, enklere systemer for tillatelse til skyddsjakt og bedre erstatningssystem. Av de tiltak som 

blir gjennomført, og som viser seg som mer eller mindre vellykkede, nevnes flyttinger av ulver, 

lisensjakt, utøket skyddsjakt, referanseverdier og nye erstatningssystem. 

Den oppgitte tidligere forskningen viser, som også Samefolket oppgir, til at jakt på ski, 

utleggelse av gift og benyttelse av skytevåpen tilhørte de metoder man brukte for å ta seg av den 

problematikken ulvene utgjorde under tidligere perioder. Utover dette nevnes også, med et par 

eksempler fra både den første og andre behandlede perioden, utbetalinger av skuddpremier.52 

 

                                                 
52 Turi, 1987, s. 51-52, 83-87, Fjellström, 1985, s. 207, Sikku og Torp, 2008, s. 10-12, 62 
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5. Sammenfatning 

I denne oppgaven har jeg forsøkt å undersøke hvordan forekomsten av ulv har påvirket 

reindriften, ut fra det som har blitt presentert i tidsskriftet Samefolket. Jeg har også forsøkt å løfte 

fram hvordan situasjonen har endret seg under den siste hundreårsperioden, og hvilke tiltak til 

løsninger på den problematikk forekomsten av ulv har utgjort for reinnæringen, og som har vært 

aktuelle under de tre behandlede tiårsperiodene 1918-1927, 1958-1967 og 2008-2017.  

Vi har sett at ulvebestanden har økt betraktelig i løpet av de siste hundre årene, men også at 

ulv har utgjort et problem for reinnæringen under alle de behandlede periodene. Vi har også sett 

at ulvens tilstedeværelse påvirker reindriften negativt bl.a. ved å jage, såre, pine og drepe alle slags 

reiner, og ved å spre reinflokker til alle kanter, noe som gjør reinene urolige, lettskremte og 

vanskelige å jobbe med. I tillegg skaper dette stor frustrasjon, stress og mye merarbeid for de som 

jobber med rein. De tiltak og forsøk til løsninger som er blitt foreslått og gjennomført 

vedrørende nevnte ulveproblematikk, har vært flere i løpet av de behandlede periodene, og de 

tiltak som er blitt gjennomført har kommet ut med ulike resultat. Bl.a. var forskjellige varianter av 

jakt benyttet under de to tidligste behandlede periodene, samtidig som gode jaktresultater ble 

premiert i form av utbetalinger av skuddpremier. Under den siste behandlede perioden har det 

blitt gjennomført flyttinger av ulver, lisensjakter og skyddsjakter i ulik grad, samt utvikling av 

referanseverdier og ulike erstatningssystem. 

Utover dette har oppgaven også vist at det øvrige samfunnets interesse og engasjement i 

forbindelse med ulvens tilstedeværelse tydelig har økt med tiden. Fra reinnæringens synspunkt 

står det derimot klart og tydelig, som det for øvrig hele tiden har gjort, at så lenge ulv finnes i 

reinbeiteområdet vil den alltid utgjøre et omfattende problem for reindriften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 29 

6. Kilde- og litteraturliste 

6.1 Utrykte kilder 

Samefolket – Den samiska kultur- och samhällstidsskriftet, https://samefolket.se/samefolkets-

historia/ (hentet 2018-02-21) 

6.2 Trykte kilder 

Samefolkets egen tidning, nr. 3, Årgang 1, 1919 

Samefolkets egen tidning, nr. 4, Årgang 1, 1919 

Samefolkets egen tidning, nr. 1, Årgang 2, 1920 

Samefolkets egen tidning, nr. 1, Årgang 3, 1921 

Samefolkets egen tidning, nr. 1, Årgang 6, 1924 

Samefolkets egen tidning, nr. 4, Årgang 6, 1924 

Samefolkets egen tidning, nr. 1, Årgang 7, 1925 

Samefolkets egen tidning, nr. 2, Årgang 7, 1925 

Samefolkets egen tidning, nr. 4, Årgang 7, 1925 

Samefolkets egen tidning, nr. 2, Årgang 8, 1926 

Samefolkets egen tidning, nr. 1, Årgang 9, 1927 

Samefolkets egen tidning, nr. 2, Årgang 9, 1927 

Samefolkets egen tidning, nr. 4, Årgang 40, 1958 

Samefolkets egen tidning, nr. 8, Årgang 40, 1958 

Samefolkets egen tidning, nr. 11, Årgang 40, 1958 

Samefolkets egen tidning, nr. 2, Årgang 41, 1959 

Samefolkets egen tidning, nr. 3, Årgang 41, 1959 

Samefolkets egen tidning, nr. 9, Årgang 41, 1959 

Samefolkets egen tidning, nr. 12, Årgang 41, 1959 

Samefolkets egen tidning, nr. 1, Årgang 42, 1960 

Samefolkets egen tidning, nr. 2, Årgang 42, 1960 

Samefolkets egen tidning, nr. 3-4, Årgang 42, 1960 

Samefolkets egen tidning, nr. 6-7, Årgang 42, 1960 

Samefolkets egen tidning, nr. 10-11, Årgang 42, 1960 

Samefolkets egen tidning, nr. 12, Årgang 42, 1960 

Samefolket, nr. 1, Årgang 43, 1961 

Samefolket, nr. 2-3, Årgang 43, 1961 

Samefolket, nr. 2-3, Årgang 44, 1962 

https://samefolket.se/samefolkets-historia/
https://samefolket.se/samefolkets-historia/


30 

Samefolket, nr. 8, Årgang 44, 1962 

Samefolket, nr. 11-12, Årgang 44, 1962 

Samefolket, nr. 1, Årgang 45, 1963 

Samefolket, nr. 3-4, Årgang 45, 1963 

Samefolket, nr. 5-6, Årgang 45, 1963 

Samefolket, nr. 11-12, Årgang 45, 1963 

Samefolket, nr. 1, Årgang 46, 1964 

Samefolket, nr. 10-12, Årgang 46, 1964 

Samefolket, nr. 3-5, Årgang 47, 1965 

Samefolket, nr. 12, Årgang, 47, 1965 

Samefolket, nr. 2, Årgang 48, 1966 

Samefolket, nr. 3-4, Årgang 48, 1966 

Samefolket, nr. 6-7, Årgang 48, 1966 

Samefolket, nr. 10, Årgang 48, 1966 

Samefolket, nr. 11-12, Årgang 48, 1966 

Samefolket, nr. 6-7, Årgang 49, 1967 

Samefolket, nr. 2, Årgang 89, 2008 

Samefolket, nr. 2, Årgang 90, 2009 

Samefolket, nr. 4, Årgang 90, 2009 

Samefolket, nr. 2, Årgang 91, 2010 

Samefolket, nr. 3, Årgang 91, 2010 

Samefolket, nr. 5, Årgang 91, 2010 

Samefolket, nr. 5, Årgang 92, 2011 

Samefolket, nr. 6-7, Årgang 92, 2011 

Samefolket, nr. 8-9, Årgang 92, 2011 

Samefolket, nr. 4, Årgang 93, 2012 

Samefolket, nr. 8-9, Årgang 93, 2012 

Samefolket, nr. 2, Årgang 94, 2013 

Samefolket, nr. 5, Årgang 94, 2013 

Samefolket, nr. 6-7, Årgang 94, 2013 

Samefolket, nr. 8-9, Årgang 94, 2013 

Samefolket, nr. 1, Årgang 95, 2014 

Samefolket, nr. 8-9, Årgang 95, 2014 

Samefolket, nr. 3, Årgang 97, 2016 



 
 31 

6.3 Litteratur 

Bjärvall, Anders (red.), 2000, Renar och Rovdjur: rovdjurens effekter på rennäringen, Solna 

Fjellström, Phebe, 1985, Samernas samhälle–I tradition och nutid, Värnamo 

Ruong, Israel og Ruong, Maja, 1985, Index till Samefolkets egen tidning–Samefolket 1918-1973: med 

historisk kommentar, Östersund 

Ryd, Yngve, 2007, Ren och varg – Samer berättar, Stockholm 

Sikku, Olov J. og Torp, Eivind, 2008, Vargen är värst–Traditionell samisk kunskap om rovdjur, 

Östersund 

Turi, Johan, 1987[1917], En bok om samernas liv. Muittalus samid birra. Umeå 

 

 

 

 

 

 

 


